EL PAS DEL
TEMPS(III)
PROPOSTES COMUNITAT DELS PETITS

PROPOSTES PER A LES TROBADES DE LA SETMANA DEL 25 AL 29 DE
MAIG:

Del 25 al 31 maig és La Setmana Internacional de l’Educació Artística organitzada per
la UNESCO.

“L’art permet dir allò que no es pot expressar amb paraules”
Elliot W. Eisner
Us convidem a utilitzar l’art per poder-nos expressar!!!

EL PRIMER REPTE:
-

Pots preguntar al pare, a la mare, als avis, als tiets els jocs que jugaven quan
eren petits: com es deia el joc, com es jugava, on jugaven, com eren les
joguines.

-

Els pares o els avis, potser, encara guarden algun joc de quan eren petits. Amb
el seu permís, els hi pots demanar per ensenyar-lo als companys/es o fer-li una
foto.
Pots fer una llista dels jocs que has trobat : PARXÍS, OCA, TRES EN RATLLA,
CARTES, DÒMINO,...
A veure quants jocs trobem entre tots i totes i en parlem quan ens connectem.
Els nens i nenes de P5,amb l’ajuda dels pares, us podeu inventar un nou joc,
pensar com es jugaria, quins serien els elements del joc ( cartes, tauler,
normes,...)i podeu fer-ho amb materials que tingueu a l’abast, us ve de gust?

-

-

En parlarem a la primera trobada de la setmana.

EL SEGON REPTE:
-

Podeu pensar sobre la utilitat i la importància dels números a la vida:
o On trobem números?
o Per a què els fem servir?
o Què faríem sense números?
o On podem trobar números a casa ?
o Quins saps escriure ?

o Saps que hi ha contes que porten números ? ELS 3 PORQUETS, LA
BLANCANEUS I ELS 7 NANS,... segur que en saps algun més,...

-

Hi ha artistes que fan sortir els números en les seves obres d’art. Emmanuelle
Moureaux crea instal·lacions artístiques amb el números.
https://www.emmanuellemoureaux.com/forest-of-numbers
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uaIrcAzMiME&feature=e
mb_logo

El bosc del nombres d’Emmanuelle Moureaux
Penseu quins números són importants per a vosaltres : la data de naixement,
l’edat, els telèfons, el número de casa.
Podeu dibuixar-los, pintar-los, retallar-los, decorar-los, exganxar-los i crear una
instal·lació artística a casa vostra.
Anem a buscar el material que tenim per casa; papers, cartolina, diaris, tisores,
cola, cel·lo,... i ens posem a treballar!!!

CANÇONS:
-

La gallina ponicana
https://www.youtube.com/watch?v=XgC7TMarbMM

CONTES:
-

Quin número!
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/quinnumero/video/5410854/

POEMA:
- Reunió d’amics. Joana Raspall
http://bibliopoemes.blogspot.com/2011/10/reunio-damics-numeros-ipoesia.html

ACTIVITATS CLIC:
-

Jocs
http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.html

Recordeu que des de l’escola volem participar al projecte DÓNA LA NOTA, ENCARA HI
SOM A TEMPS
http://cdapaucasals.com/dona-la-nota-encara-hi-som-a-temps/
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4pyFUqEaI
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&list=RDz5csyfS5B_o&start_radio=1
&t=3

Podeu escoltar i practicar la cançó.
Ja us informarem de com es durà a terme la cantada del dia 5 de juny.

BONA SETMANA!!!!

