cicle MITJÀ 3R
ACTIVITATS SETMANA DEL 20 AL 26 D’ABRIL
Aquesta setmana, celebrem el dia de Sant Jordi! És una festa molt especial
des de l’escola ens agradaria celebrar-la de manera divertida! Us animeu
a fer les activitats!

ACTIVITAT CREATIVA
Vitamines per Sant Jordi! Us deixem unes postres o un berenar
carregat de vitamines. Si teniu ganes de menjar fruita i ho voleu fer
d’una manera creativa mireu quins dracs i quines roses amb fruites
naturals.. Ens agrada perquè no s’ha de manipular en excés la fruita,
simplement fer-hi uns talls amb un ganivet. Ho podeu fer durant tot
l’any amb la fruita de temporada però ara, a tocar de 
Sant Jordi , li
donem un toc festiu.

Crea el teu personatge! Converteix-te en un personatge de la llegenda
de Sant Jordi, el drac, el cavaller, la princesa, el rei, el castell, els
animals,.... Quan el tinguis fes una foto i envia-la!!

Casa Batlló: Fixa’t en la següent imatge. És la casa Batlló, un edifici
molt important i bonic de Barcelona, que està inspirat en la llegenda
de Sant Jordi.

Busca una foto de la casa Batlló, dibuixa-la en un paper i marca les

seves parts.
ACTIVITAT MUSICAL I MOVIMENT
Recordes les cançons de Sant Jordi més famoses?
https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE
https://www.youtube.com/watch?v=vDOzjj7Hox8
https://www.youtube.com/watch?v=1-FbrOgWlnE
Escolta-les i digue’ns quina és la que t’agrada més i perquè. Si vols
pots enviar-nos un vídeo fent una coreografia o cantant-la.
Escolta la següent audició musical , “La Llegenda de Sant Jordi”
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E&feature=youtu.be
Aquí, 
Ambäukatunàbia - Recurs pedagògic "La llegenda de Sant Jordi",
trobareu 2 activitats que podeu fer:
1. Intenteu memoritzar la lletra i ompliu els buits que teniu a la
pàgina 6-7 del recurs. Podeu imprimir la fitxa o simplement
escriure les paraules que falten en un full.
2. A la pàgina 8, trobareu la lletra però, DESORDENADA! Intenteu
ordenar les estrofes perquè la cançó tingui sentit. Podeu retallar
les estrofes i enganxar-les correctament en un full o simplement
les podeu ordenar amb un número. També les podeu copiar,
ordenades, en un full.
Una vegada tingueu una o dues activitats fetes, podeu fer una foto i
enviar-les.
Sortirà molt bé, ànims!

ube.com/watch?v=fnyrsvrO_OU&feature=emb_logo
, trobareu la cançó
en karaoke. Canteu-la, i si podeu, graveu-la i ens l’envieu!
Us deixo un enllaç per si voleu imprimir la lletra:

ACTIVITAT CREATIVA
Origami 
en forma de drac (punt de llibre) aquí teniu les instruccions!

https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q

Els personatges de la llegenda, amb tubs de paper de vàter.

Utilitzant els tubs de paper de vàter pots crear el teu propi cavaller i la
teva pròpia princesa. Pinta els tubs i dibuixa els ulls, el nas i la boca
Després enganxa amb cola de barra els cabells, les corones, la rosa i
l’escut. Pots fer tots aquests complements amb paper, cartolina, goma
eva…
LECTURA I ESCRIPTURA
Endevinalles de Sant Jordi:
El meu perfum acarona
parelles d’enamorats
vigila que no et punxis
quan em cullis amb les mans.
Què sóc?
M’obro i tanco i guardo a dins
històries, consells i lliçons…
hi ha qui em guarda amb molts bons fins
i qui em deixa per racons.
Què sóc?

Comprensió lectora de Sant Jordi:
En el següent link trobareu la llegenda de Sant Jordi i unes activitats
de comprensió lectora.
https://en.calameo.com/books/0001434708a28ed5dac30
La llegenda de Sant Jordi, un pèl diferent…
LA LLEGENDA DE SANT JORDI
● Captureu totes aquelles paraules que no formin part de la
llegenda i subratlleu-les. Després les haureu d’escriure i posar
les que serien correctes.

Diu la llegenda de Sant Jordi que fa molt i molt de temps a la vila de
Montblanc hi havia un drac monstruós, a
 mb les urpes llargues i l’alè
pudent.
Aquest drac feia molta por a tota la gent del poble perquè era tan
gran que destrossava tot allò que trobava al seu pas i sempre tenia
molta gana. Es cruspia tots els animals: vaques, ovelles, porcs... i els
habitants del poble tenien por que a
 lgun dia el drac se’ls volgués
abraçar a ells .Els ciutadans de Vic ja no podien més i van intentar
buscar una solució. Es van reunir tots a la plaça per explicar acudits i
al final van prendre una decisió.Cada dia li donarien al gat dues
ovelles de manera que ja no tingués set i no s’acostés més al poble. I
així ho van fer.
Cada matí anaven fins davant de la cova del drac i li portaven dues
ovelles tal i com havien decidit. Quan es van acabar les ovelles van
decidir

oferir-li

altres

animals:

vaques,

bous,

tomàquets,

xais,

gallines...Al final li van acabar donant tot el que tenien fins que es van
quedar sense res. Llavors el rei va convocar una reunió i van decidir

que farien un sorteig: cada dia li donarien al drac una persona del
poble perquè se la mengés i així acabar amb la seva fam.
Cada dia li tocava una persona diferent anar a visitar el terrible drac
però resulta que un dia, per bona sort, van fer el sorteig i li va tocar el
torn a la filla del rei. El rei, molt trist i plorant va dir a la gent del poble:
- Perdoneu a la meva filla i, a canvi, us donaré tot el meu or. Si us plau,

deixeu que la princesa visqui!
Els vilatans, però, no hi van estar d’acord i la reina va haver d’anar a
visitar el drac. El rei la va deixar davant de la cova, a prop d’aquella
bèstia horrible i la princesa va començar a riure. Però de sobte, quan
el follet ja obria la seva gran boca per menjar-se se d
 ’una queixalada
la princesa, va desaparèixer, cavalcant sobre un cavall blanc i amb la
seva llança i el seu escut daurat el cavaller Sant Jordi, per salvar la
princesa de les urpes d’aquell enorme drac. Aquell gegant va alçar la
seva llarga llança i d’un cop, el drac va caure a terra desplomat, amb
la forquilla clavada al mig del cor. De cop, de la sang del drac que li
regalimava cos avall en va sortir un roser, amb unes roses vermelles
brillants, i de sobte, el cavaller Sant Jordi en va collir una, la més
bonica de totes, es va acostar a la bruixa i li va regalar en senyal
d’amor.
El rei li va demanar que es casés amb la seva filla i li va prometre que
li donaria tot el seu or i la meitat del regne. Però el cavaller va marxar
sobre el seu unicorn blanc sense dir res.
Des d’aquell dia la gent del poble va viure nerviosa per sempre més.
I és per això que el dia de Sant Jordi es regalen caramels a les
persones estimades.

PARAULES CAPTURADES
QUÈ DIU?

QUÈ HAURIA DE DIR?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ENGLISH
Clica a l’enllaç i mira el següent vídeo creat especialment per a tu!
Quan hagis acabat grava’t repetint les paraules o expressions que
surten en el vídeo i envia l’audio al correu de la classe. Així per
començar, podré ajudar-te amb la teva pronunciació!
http://www.youtube.com/watch?v=z92de5X1Kjc

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
Sumes i restes de Sant Jordi:

Problemes de LLEGENDA…
1- El drac es menja 5 animals cada dia: una cabra, una ovella, una vaca
i dos porcs. Quants animals s’haurà menjat del dia 1 d’abril al 23
d’abril?
I al cap d’un any, quants animals s’hauria menjat si Sant Jordi no
l’hagués matat?
2- El cavaller Sant Jordi ha de recórrer 834 km per arribar a la cova
del drac i poder salvar a la princesa. Si ja ha recorregut 419 km.
Quants quilòmetres li falten per arribar a la cova del drac?
3- El dia de Sant Jordi és el dia que es venen més llibres de l’any. A mi
cada any me’n regalen 2, i ara tinc 33 anys. Quants llibres m’han
regalat per Sant Jordi des de que vaig néixer?
4- El dia 23 sempre li regalo al meu pare un ram de 6 roses. Aquest any
n’ha rebut 6 de rams, de 6 roses cadascun! Quantes roses té? Creus
que li cabran al menjador tantes roses?
ACTIVITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Expressa’t amb el cos
A través del cos explica la llegenda de Sant Jordi o si prefereixes
dóna-li la volta i inventa la llegenda de Santa Jordina! Ah! Recorda
que no es pot parlar! Acceptes el repte?
Ens podeu enviar una foto o vídeo de la vostra actuació.

ALTRES ACTIVITATS
Troba el camí perquè el cavaller arribi al drac!!

