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Orientacions per als professors
Quadern dels alumnes
Material didàctic complementari

Objectiu de lactivitat
Descobrir els colors propis de la tardor.

Nucli de lactivitat
Lobservació dels canvis que es produeixen en els arbres i en les fulles a la tardor.

Relació entre àrees
Descoberta de lentorn natural i social
Descoberta dun mateix
Intercomunicació i llenguatges
Descripció de lactivitat als jardins de la Vil·la Amèlia
Fases del procés: 1. Presentació 2. Què en sabem? 3. Fem! 4. Què hem après? 5. Ens comprometem!
1. Presentació
- Anunci de lobjectiu de la investigació: respondre la pregunta Quins són els colors de la tardor?
- Exposició de les activitats que es duran a terme.

2. Què en sabem? (Lexploració dels coneixements previs i la informació)

- Conversa sobre la base dun conjunt de preguntes relacionades amb la tardor i els seus colors.

3. Fem! (Lexperiència i lexperiment als jardins de la Vil·la Amèlia)
- Participació en la investigació: Quins són els colors de la tardor?
- Itinerari pels jardins de la Vil·la Amèlia, per conèixer lespai natural, ple darbres i plantes, i lespai lúdic, una àmplia zona de jocs infantils.
- Observació i reconeixement dalguns arbres, els troncs, les fulles i els fruits.
- Descobriment dels colors que adquireixen les fulles amb el pas del temps.
- Reconeixement darbres, fulles i fruits per mitjà dunes fotografies.
- Recollida de material: les fulles i els fruits caiguts dels arbres.
- Recitem el poema i la cançó: La tardor.
- Activitat de joc lliure a làrea de joc infantil.

4. Què hem après? (Les conclusions)
- Posada en comú: 1. Al llarg de les estacions de lany predominen uns colors per sobre duns altres. 2. Els colors més presents als jardins de la
Vil·la Amèlia en temps de tardor són: el marró, el verd, el groc i el taronja.
- Repàs de la terminologia apresa: colors (vermell, groc, verd, marró i taronja); arbres (pi, castanyer dÍndia, plataner, arbre de lamor, arbre de lampolla i
eucaliptus).
- Cantem el poema i cançó La tardor.
- Fotografia del grup-classe per tal de comunicar a amics i familiars lexperiència viscuda als jardins de la Vil·la Amèlia.

5. Ens comprometem! (Les iniciatives)
- Proposta diniciatives orientades a lentorn de la sensibilització dels canvis estacionals en la natura i en daltres àmbits: les festes i la indumentària.

Material per dur a terme lactivitat: abans, durant i després de la visita

La pregunta
Fitxa 1. Quins són els colors de la tardor?

Els coneixements previs
Fitxa 2. Les estacions i els colors
Fitxa 3. Fem de pintors

Lexperiència i lexperiment
Fitxa 5. Un record de la Vil·la Amèlia

El laboratori
Fitxa 6. Inventem nous colors

El taller
Fitxa 7. El marró més dolç

Les conclusions i les iniciatives
La informació
Fitxes 4a, 4b i 4c. La tardor

Fitxa 8. Identifiquem colors

