
     

 

INFANTIL/MÚSICA: 

Setmana del 5 al 12 de maig 

Seguim amb els ocells, que aquests dies se’n senten molts!!!   

La setmana passada us vaig proposar que caminéssiu com els pingüins, ja 

m’agradaria veure-us per casa fent-ho, segur que ho feu molt bé! 

A la cançó El gall i la gallina hi ha un embarbussament: Us hi heu fixat? Aquí 

el teniu: 

Una gallina xica, tica, mica,  

camacurta i ballarica,  

va tenir sis fills xics, tics, mics,  

camacurts i ballarics.  

Si la gallina no hagués estat  

xica, tica, mica,  

camacurta i ballarica, 

els sis fills no haurien estat 

 xics, tics, mics, 

 camacurts i ballarics.  

  

Qui s’atreveix a gravar-se dient-lo? 

 

Us proposo que escolteu una altre cançó: 

Le Coucou au fond des bois o El Cucut al fons del bosc, ja fa dies que us la vaig 

posar en la versió original de Camille Saint-Saents d’ El Carnaval dels animals.  

 

Quantes vegades sona el Cu-cut? 

Cucut (del Carnaval dels animals) 

https://www.youtube.com/watch?v=kgJEMRnzcgQ


Aquí podeu escoltar com canta un Cu-cut. 

So del cucut 

Fixeu-vos bé, aquest animal sols canta a la 

primavera! 

En la versió del Tutti fan piu, el clarinet, que és 

un instrument de vent, imita el so de l’ocell  

 

La cançó del concert! : 05. Le coucou au fond des bois.mp3 

 

I ara podem jugar a reconèixer la veu amb el joc: Tots els ocells que canten 

Aquí teniu la música: Tots els ocells que canten.mp3 

 

TOTS ELS OCELLS QUE CANTEN SENSE POR 

S'AMAGUEN QUAN ARRIBA EL CAÇADOR. 

OCELLET, COM CANTES? 

PIU, PIU 

AI CAÇADOR QUE BADES, NO ERA ELL, 

ESCOLTA BÉ COM CANTA CADA OCELL 

 

Us poseu en rotllana i al mig hi ha el caçador amb els ulls tapats amb un 

mocador. Aneu girant cantant la cançó, quan acaba, el caçador pregunta al 

membre de la família que té més a prop: Ocellet, com cantes? I l'agafat imita 

el cant d'un ocell. Si el caçador el reconeix per la veu, canvien els papers. Si 

no, torna a ser caçador i els nens de la rotllana canten la segona estrofa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hz3oN-VXGnI
05.%20Le%20coucou%20au%20fond%20des%20bois.mp3
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