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TOCAR INSTRUMENTS
1. RAC RAC
1. Aprenem la cançó de RAC, RAC.

Solfegem I CANTEM

2. Analitzem la cançó:

ANALITZEM

Repassa la clau de sol.
Repassa la barra final.
Indica el signe de compàs: ________________
Indica el número de compassos: ___________
Col·loca les pulsacions a la cançó.
Comença en anacrusa? __________
Pinta la nota SOL de blau (només el cap de la nota)
Pinta la nota MI de groc (només el cap de la nota)
Compara el primer pentagrama amb el segon:
Els compassos que siguen iguals, pinta’ls del mateix color. (Pinta suau)
Els compassos que siguen diferents, pinta’ls d’ altres colors. (Pinta suau)
Torna a escriure la cançó utilitzant caselles de repetició:
V

2

V

TOCAR INSTRUMENTS
3. Aquestos exercicis t’ajudaran a tocar millor la cançó de RAC RAC.
toquem la FLAUTA

SOL

MI

4. Aquesta és la instrumentació. (veu, veu i palmes, palmes, instrument)
Toquem INSTRUMENTS
V

V

PEL FORAT!

5. Ballem la cançó de RAC, RAC

BALLEM

RAC RAC CATARRAC ...

... PEL FORAT!
3

TOCAR INSTRUMENTS
6. Fem grups per a fer actuacions.
Realització de grups: Escrivim el nom dels components de cada grup.

COOPEREM

Grup 1: _________________________________________________________________________
Grup 2: _________________________________________________________________________
Grup 3: _________________________________________________________________________

7. Amb les següents condicions crea les teues pròpies melodies i després tocales amb la flauta:
CREEM
Compàs de dos.
Barra final.
No comença amb anacrusa.
Notes Musicals: Sol, Mi.
Mètrica: Negres, grup de dos corxeres i silenci de negra. (ta. ti-ti, zu)
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TOCAR INSTRUMENTS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
								

ENS AVALUEM

M’ha agradat l’activitat? ________________________________________________
Com m’he sentit? _______________________________________________________
He tingut dificultats? Quines? ___________________________________________
Que m’ha semblat més fàcil? ____________________________________________
Qui m’ha ajudat? _______________________________________________________
A qui he ajudat? ________________________________________________________
MILLOREM
En què puc millorar? ___________________________________________________
Com puc millorar-lo?___________________________________________________
Qui em pot ajudar? ____________________________________________________
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ESPAI PER A PRACTICAR
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TOCAR INSTRUMENTS
2. LUCY LOCKET
1. Aprenem la cançó de LUCY LOCKET.

Solfegem I CANTEM
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2. Analitzem la cançó:
Repassa la clau de sol.
Repassa la barra final.
Indica el signe de compàs: _________
Indica el número de compassos: _______
Completa els compassos amb les seues pulsacions.
Pinta la nota LA de taronja (només el cap de la nota).
Torna a escriure la cançó sense utilitzar les caselles de repetició:
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ANALITZEM

TOCAR INSTRUMENTS
3. Aquestos exercicis t’ajudaran a tocar millor la cançó de LUCY LOCKET.
toquem la FLAUTA

LA

4
4
4
4
4. Aquesta és la instrumentació. (veu, veu i palmes, palmes, instrument)
Toquem INSTRUMENTS
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TOCAR INSTRUMENTS
5. Juguem amb la lletra de la cançó de LUCY LOCKET

JUGUEM AMB LA LLETRA
Fem dos grups: A i B
Cada grup pensa diferents noms i cognoms de persones que puguen substituir els
de Lucy i Kity a la cançó

6. Fem grups per a fer actuacions.
Realització de grups: Escrivim el nom dels components de cada grup.

COOPEREM

Grup 1: _________________________________________________________________________
Grup 2: _________________________________________________________________________
Grup 3: _________________________________________________________________________

7. Amb les següents condicions crea les teues pròpies melodies i després tocales amb la flauta:
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TOCAR INSTRUMENTS
CREEM
Clau de sol
Compàs de quatre
Barra final
1) No comença amb anacrusa / 2) Sí comença amb anacrusa.
Notes Musicals: Sol, Mi, La
Mètrica: Negres,blanques, grup de dos corxeres, silenci de negra.

1

2

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
								

ENS AVALUEM

M’ha agradat l’activitat? ________________________________________________
Com m’he sentit? _______________________________________________________
He tingut dificultats? Quines? ___________________________________________
Que m’ha semblat més fàcil? ____________________________________________
Qui m’ha ajudat? _______________________________________________________
A qui he ajudat? ________________________________________________________
MILLOREM
En què puc millorar? __________________________________________________
Com puc millorar-lo?___________________________________________________
Qui em pot ajudar? ____________________________________________________
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. PEU REGATÓ
1. Aprenem la cançó de PEU REGATÓ.
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TOCAR INSTRUMENTS
Solfegem I CANTEM

2. Analitzem la cançó:

ANALITZEM

Repassa la clau de sol.
Repassa la barra final.
Indica el signe de compàs: _________
Indica el número de compassos: _______
Completa les pulsacions dels compassos.
Pinta la nota FA de ROIG (només el cap de la nota)
Rodeja la seqüència melòdica MI-FA-SOL
Quantes vegades es repeteix aquesta seqüència? _______
3. Aquest exercicis t’ajudaran a tocar millor la cançó de PEU REGATÓ
toquem la FLAUTA

FA
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