TASQUES PER FER A CASA

.

Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a
internet.

.
Paper, llapis i goma, colors, tisores.

❏ He retallat bé i he pintat els colors
correctament.
❏ M´han sortit les 7 peces.
❏ Puc fer diferents figures amb les peces.

Sol o sola o amb l’ajut de familiars.
Us proposem dues maneres de fer-ho:
Els que teniu impressora, podeu imprimir la
pàgina número 1 i retallar totes les peces. Si teniu
impressora en blanc i negre, serà millor que
repasseu les figures amb retoladors. Una opció
també vàlida és calcar el dibuix, resseguint amb
regle i després pintar de colors.
Els que no teniu impressora, podeu mesurar amb
un regle les peces i les dibuixeu en un paper.
Després les pinteu i les retalleu.
Quan tingueu les 7 peces retallades comenceu a
construir les figures que vulgueu. Podeu fer les
del document, buscar-ne més per internet o
inventar les que imagineu.
A internet trobareu molts models.

❏ He resolt com fer algun dels models en
negre (que no donen pista de com
col·locar les peces)
❏ Estic satisfet/ta del resultat.

Un joc fet per mi amb el que podré construir
moltíssimes figures d’objectes, animals...

. Ens podeu enviar una foto de les figures que
feu.
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SAPS QUÈ ÉS UN TANGRAM?
És un joc de 7 peces amb les que pots construir diferents figures: animals, objectes… Vols
jugar?
Aquestes són les 7 peces que té un tangram:
1. Imprimeix o dibuixa el teu tangram a un paper. Si el dibuixes et caldrà fer servir un
regle. Mesura bé perquè et quedi igual que la mostra.
2. Retalla les 7 peces. I comença a jugar!

Pots inventar figures o intentar construir una que ja està feta. Et proposem uns models.

Ara que has practicat força, et proposem un repte: Et donem uns models on no hi ha pistes
de com han fet servir les 7 peces. A veure si ets capaç de deduir com col·locar-les per a
poder fer alguna d’aquestes dues figures. Ànims!

