ARTS ESCÈNIQUES:
música-dansa-teatre
LA FOTOGRAFIA
Un jugador és el fotògraf, el qual observa durant un minut les postures que adopten els
seus companys com en una foto, i després es gira. Uns quants que formen la foto
variaran la seva posició i postura. Es tracta que l’observador reconstrueixi la foto inicial,
s’ha de fixar molt i posar en pràctica la seva memòria!

JUST DANCE
Aquesta setmana us portem una activitat molt divertida per moure'ns aquests dies que
estem a casa. Es tracta d'un joc molt divertit anomenat Just dance, en què els nens han
de seguir els passos de ball que es mostren en el vídeo.
A continuació us deixem diversos vídeos, tot i que podreu trobar moltes cançons més
per ballar posant a youtube "Just dance" i la cançó que vulgueu. A veure que bé que
balleu tots!
-

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=zBzdeWM3VvE
https://www.youtube.com/watch?v=yp4YNopW298

COMPARTIM CANÇONS
La música ens ajuda a desconnectar, a relaxar-nos, a animar-nos... us proposem que
durant aquests dies que hem d’estar a casa us fiqueu cada dia una cançó i de totes trieu
la que més us ha agradat. Quan la tingueu en un paper escriviu el nom de la cançó i el
per què l’heu triada. Pot ser per la melodia, per la lletra, perquè us va animar... per tot
el que us passi pel cap.
Quan tornem a l’escola porteu aquest paper, el llegirem a la classe i escoltarem tots
plegats les diferents cançons triades.

COMPOSICIÓ MUSICAL
Avui anem a compondre la nostra pròpia cançó amb un instrument musical casolà.

Aquest és un entretingut experiment, que a més és un instrument musical casolà: són
els vasos musicals. Una mena de xilòfon amb gots d'aigua, ideal per a nens de diferents
edats a partir dels 2 anys i mig. És molt senzill de preparar.
Necessitaràs:
-

6 gots o copes de vidre de mides similars
Aigua
Diversos objectes per tocar els gots: cullera de metall, cullera de fusta, llapis, etc.
1 Gerra petita per abocar l'aigua (opcional)
Colorants alimentaris o sinó també pots utilitzar aquarel·la líquida o colorant per
a líquids. (opcional)

Com fem els gots musicals?
-

Primer col·loca els gots a la taula (han de tenir diferents quantitats d’aigua).
Després, si vols, pots afegir els colorants per donar-li un toc més divertit.
Per acabar, agafa la cullera, llapis... i ja podem començar a crear la nostra pròpia
cançó.

