Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r)


REPTES: BLOC 6
Ara escric!
RECEPTA DE CUINA
Llegeix la següent recepta i contesta les preguntes en un full de paper o a
l’agenda. Recorda de posar la data. Tens la recepta en el pdf adjunt
1. Quin és el títol de la recepta?
2. Quins ingredients necessitem?
3. Què has de fer al pas 3?
T’atreveixes a escriure tu una recepta del teu país? Pots escriure-ho a
l’agenda o en un full ( recorda: títol, ingredients, passos a seguir…)

Innovamat
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al 
BMATH!
Repte per 1r
https://www.youtube.com/watch?list=PLTJatQ6w11aXZ-fFZS5nrDdx3n8E
MlTaS&v=WGwq81-LrcM
- En aquest vídeo t’expliquen les solucions de la setmana passada!
- I ens proposen un nou repte: Si ara les butxaques poden quedar buides,
apareixen noves solucions?
Repte per 2n
https://www.youtube.com/watch?v=eLLwYsVGNyE
- Podem trobar un exemple de cada alçada?
Repte per 3r
https://www.youtube.com/watch?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_
IhfiMo&v=Ne45kAT4vv8
- I si la Paula hagués comptat 15 rodes?
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Story telling

- I per acabar, escolta la cançó dels continents en anglès

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE

Mou-te!
Fer els tres reptes.
Recorda que no sempre surt a la primera, i que practicant ho aconseguiràs! Molts
ànims!
https://www.youtube.com/watch?v=67AcqXibc44&feature=youtu.be
Per escalfar
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
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Just dance
https://www.youtube.com/watch?v=ncDzSgiS4Vs&list=PLThwJ0UQ--609GitErp
OYVNAgpWZjA-Er&index=13
Estirem i ens relaxem
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=8s

Som artistes!
Tria un@ artista important del teu país.
Investiga la seva obra i copia el quadre que més t’agradi.
Fes servir les tècniques que et vagin millor (llapis, llapis de colors,
retoladors, ceres, aquarel·les, collage,...)
Recorda posar el títol del quadre i el nom de l’artista!
Si ho fas molt bonic ho podem enviar a la
Marisa del Museu!!

Parlem i escoltem
“CUENTOS PARA QUEDARSE EN CASA”
Escucha algunos cuentos que nos explica Álex, haz la lista de sus títulos y un dibujo
del que más te guste.
https://www.youtube.com/channel/UCYK2fPR3vyw144kePONJ44g
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El món per un forat
“ TOT SOBRE EL MEU PAÍS”
1-Completa o dibuixa en un full, els apartats del document pdf adjunt
“Tot sobre el meu país”
2-Si vols viatjar pel món sense moure’t de casa... google earth ho fa possible!!!
Pots veure l’escola des de l’aire, veure el teu carrer…
clica aquí:
https://earth.google.com/web/@46.72865172,10.31862982,-1903.932508
36a,22253657.11550474d,35y,-0h,0t,0r
o clica aquí:
https://www.google.es/maps/@41.1041792,1.2419072,5674m/data=!3m1!1e3

Un món de sons
VIATJANT PER TOT EL MÓN
Hola viatgers!!..amb aquesta cançó viatjaràs per Mèxic, la Índia i Rússia...pots imitar el
ball d’aquests països. Canta i balla aquesta cançó. Ja veuràs que divertit!:
Cançó “
Viatjant per tot el món
”:
https://www.youtube.com/watch?v=cFwx2gUCmVQ
En aquests tres vídeos trobaràs els instruments tradicionals:
Instr. trad. de Mèxic: https://www.youtube.com/watch?v=YxVa6XCZLkw
Instr. trad. de la Índia: https://www.youtube.com/watch?v=4yZ8asCcNp4
Instr. trad. de Rússia.(la Balalaica)
https://www.youtube.com/watch?v=QJjSEGOOOcc
I si vols riure una mica, pots escoltar aquest RAP
https://www.youtube.com/watch?v=qKAwpoU_C6M
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Amb el cor
Aquesta setmana us proposo escoltar la següent cançó:
https://www.youtube.com/watch?v=QrHCo-67w0Y
Un cop escoltada heu de pensar a quina persona o persones us agradaria dir “Bon
dia”. Feu-li un cartell ben bonic amb les paraules “Bon dia!”, pinteu-lo amb els
colors que més us agradin, feu dibuixets, enganxeu trossets de papers de
colors...
Si podeu feu una fotografia i l’envieu.
MOLT IMPORTANT: Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos en acabar el BLOC,
rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!
Moltes gràcies!!

