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Natura i món de les lletres
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Pistes sonores de la vida...

Us heu adonat que els sorolls que ens envolten són molt diferents en funció del lloc, del moment i
del dia? Us proposem una activitat que us pot fer convertir en detectius auditius.

Seieu en un racó de la casa tranquil. Tanqueu els ulls i durant 3 minuts descobriu els sorolls que us
envolten. Sorolls de dins de casa, de casa dels veïns, de l’escala, de fora el carrer, etc. Guardeu la
llista de sorolls en el vostre cap o, si podeu, escriviu-los i/o dibuixeu-los. Si torneu a fer el joc
l’endemà a la mateixa hora, feu de detectius, comproveu si hi ha sorolls que es repeteixen o si han
canviat.

Som-hi! Connecteu les orelles i a veure què descobriu!
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Grafisme creatiu 

Avui us proposem una activitat artística de grafisme creatiu. 

Retalleu tires de paper o cartró i a cadascuna d’elles feu els 

grafismes que més us agradin: rodones, estrelles, cors, línies, 

cercles, creus, ratlles, puntets… decoracions ben boniques!

Un cop les tingueu fetes les podeu enganxar en un full fent la 

vostra composició, unir-les entre elles tot creant interessants 

figures o fer-vos divertides polseres!

Us agrada la idea?? 
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Pensant en el nostre HORT que tant cuidàvem a l’escola, hem recordat els colors dels
seus fruits. El verd dels enciams i les bledes, el taronja de les pastanagues, el lila de les
albergínies... Són colors que en el nostre cap dibuixen imatges boniques per tot arreu.
Inspirant-nos en el pintor Giuseppe Arcimboldo se’ns ha acudit que podem fer les
vostres composicions artístiques amb fruits de la natura.

Sabem que sou molt artístics i artístiques i que us encanta la natura, per això hem unit
aquests dos conceptes a veure què surt! imaginació al poder!

Ens agradaria molt veure els vostres resultats. Qui s’animi ho pot penjar en aquest
enllaç:

https://photos.app.goo.gl/JzWm6sq4ED2chSGUA

Us donem algunes idees.

*famílies si voleu ampliar l’activitat, també poden dibuixar amb aquarel.les la seva
composició i posar-la al costat, escriure el nom de les verdures i fruites que han fet
servir, comptar tots els elements…

Natura artística

https://photos.app.goo.gl/JzWm6sq4ED2chSGUA

