MÚSICA
“LES CANÇONS DE GROCS”
En el següent enllaç trobareu totes les cançons que utilitzem amb els i les
alumnes de Grocs quan fem Música!

Són un seguit de cançons que les treballem de la següent manera. Us
expliquem com ho fem nosaltres perquè s’assembli més a la manera com ho
fema l’aula, però cadascú pot adaptar-ho:
1. “Bombolles” Tindrem un pot de bombolles de sabó i anirem fent
bombolles segons soni la música, els nens han d’estar asseguts perquè
aquesta música ens ha d’ajudar a concentrar-nos per iniciar la sessió.
2. “L’hora de fer música” ells i nosaltres cantem i fem mímica amb
l’instrument que sona cada vegada.
3. “Les parts de la cara” ens situem davant del nen/a i segons ens indica
la cançó anem tocant-li les parts de la cara i a la segona vegada que
sona ens assenyalem les nostres parts de la cara.
4. “Mans”
5. “Peus” aquestes dues cançons de “Mans” i “Peus” ens conviden a portar
el ritme de la música una vegada amb les mans i l’altre amb els peus.
6. “Piquem” agafem un instrument que tinguem a casa, un pot, una
cassola... quelcom que faci soroll (tampoc cal que faci moolt soroll ji ji
ji) i un “baqueta”: pal, pinzell, llapis, o simplement les mans... per picar
o NO picar sobre l’objecte al ritme de la música.
7. “El cos” en aquesta cançó els nens i nenes han d’indicar cada part del
cos que diu la cançó sobre el seu cos.

8. “Els mosquits parts del cos” amb aquesta cançó, molt ràpida i
divertida ens fem pessigolles a les diferents parts del cos que ens
canta la Damaris. Del cap als peus passant per la panxa... preparats per
riure? Doncs apa, aixequem-nos i a ballar!!!
9. “Joc per moure el cos” Aquesta ja la coneixeu perquè la vam fer l’altre
dia a educació física. Ens agafem de les mans i ballem!!! I cada vegada
haurem de moure una part diferent.
10. “Massatges” És el moment de descansar, baixar el to i relaxar-nos.
Asseguts, estirats, com millor estiguin els nens i ajudats per la música
fem-los massatges a l’esquena...

Us deixem l’enllaç des d’on podeu descarregar-vos les cançons i escoltar-les.
Esperem que gaudiu molt cantant i ballant!!

Cliqueu AQUÍ o a la imatge.

Mestres de Grocs
Judith i Beth

