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TOCAR INSTRUMENTS

1. LA BARCAROLA
1. Aprenem un fragment musical de la peça “La Barcarola” de Offenbach.
											

2. Analitzem la cançó:
1-Dibuixa la clau de sol.
2-Dibuixa la barra final.
3-Indica el número de compassos: ..............................
4-Col·loca les pulsacions a la cançó.
5-Dibuixa el signe de compás: ..............................
6-Comença en anacrusa? ...............................
7-Pinta la nota SI de GROC. (Només el cap de la nota)
8-Quina és la nota més aguda? ..............................
9-Quina és la nota més greu? ..............................
10-Col·loquem les comes de respiració. ( , )
11-Ens fixem en les caselles de repetició.
12-Reconeixem les lligadures de prolongació

·Pinta-les
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de color BLAU.

SOLFEGEM

ANALITZEM

TOCAR INSTRUMENTS
3. Aquestos exercicis t’ajudaran a tocar millor la cançó de “La Barcarola”.
SI
II POSICIÓ

Toquem la FLAUTA

4. Interpretem la instrumentació en diferents instruments de percussió de la
família de metall.
Toquem INSTRUMENTS
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TOCAR INSTRUMENTS
5. Escoltem la peça musical “La Barcarola”.
Reconeixem la part que hem aprés a tocar en flauta.
Acompanyem la música amb moviments del nostre cos en forma de balanceig.
ESCOLTEM i BALLEM
· Equerra / Dreta

· Davant / Darrere

· Ens desplacem
Esquerra / Dreta

· Fent cercles.

· Fent línies corves.

· Expressió lliure.

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

Actuacions

Toca
Flauta

Toca
Instruments

Balla

1ª Actuació

1

2

3

2ª Actuació

3

1

2

3ª Actuació

2

3

1

Quin instrument toque?.........................
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