
Treball per a 4r , 5è i  6è  de primària.

Hola 

Com esteu? Espere que tant vosaltres com les vostres famílies 
continueu bé. Jo tinc moltes ganes de vore-vos.

Estic molt contenta de rebre els dibuixos de les audicions que heu 
fet.  I també tota la informació sobre autor, música ...
Els que no ho han fet, encara estan a temps. 
Anim!!

A continuació vos explique l'última feina que heu de fer.
Ací teniu el meu correu per enviar els vídeos.
mut_mon@gva.es

De les quatre activitat que explique a continuació, heu d’elegir UNA:

1- Mireu el vídeo  https://youtu.be/c5h7G9bPO-c
     
     Heu d’aprendre la cançó i fer el ritme.
     En el vídeo utilitzen dos mocadors de color, no són necessaris 
només són per a diferenciar la dreta i l’esquerra.
     Primer ix la cançó amb ritmes i després  estan els ritmes pas a 
pas.

2- Mireu el vídeo  https://youtu.be/qti8j5xKqSQ

    Per a realitzar els ritmes necessiteu uns pals, poden ser utensilis 
de cuina de fusta o plàstic, o qualsevol altra cosa.
    Com hi ha dos ritmes, vosaltres heu de fer el segon ritme, amb la 
música. Si teniu algun germà o algun familiar que vulga participar, 
pot fer-ho amb el mateix ritme o l’altre ritme més fàcil.
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3- Mireu el vídeo   https://youtu.be/xXnFjflLIsc

     En aquest vídeo heu de fer el ritme. No fa falta fer el pardalet de 
paper, podeu agafar un ninot que tingueu per casa o un full de 
paper.
En aquest ritme necessiteu l’ajuda d’altra persona que estiga en 
casa.

4- Si sou molt creatius i teniu ganes de crear, busqueu una cançó 
infantil o una moderna, e inventeu un ritme per a eixa cançó.
Podeu cantar-la vosaltres o posar l'àudio de fons.
Si la cançó és molt llarga, graveu un tros només.

Espere vos agrade aquesta activitat.
Ànim!!  Esteu fent-ho molt bé!

Una forta abraçada.

Mónica  -  Mestra de música
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