Secrets del bosc és una audició pensada per infants de 2 a 3 anys inspirada amb el tema del
bosc . Aquesta audició es pot contemplar com un espectacle musical per si mateix o pot anar
acompanyat d’un treball fet a l’aula durant el curs per tal d’enriquir i sensibilitzar l’infant dins
de les diverses àrees: visual plàstica, expressió corporal i música.
A Secrets del bosc fem a una passejada pel bosc des de que surt el sol fins que es pon.
Amb aquest fil conductor s’interpreten un seguit de cançons, que fan referència a la vida al
bosc . Escoltem el cant dels ocells, el brogit de la pluja, el fluir del vent, el brollar de l’aigua, a
la vegada que presentem els diferents instrument: piano, flautes de bec, saxo, clarinet i
contrabaix .
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Piano i Veu
Saxo, Clarinet, Contrabaix
Flautes de bec i Veu

Material que heu de portar a l’audició



Pomes pelades i tallades per menjar durant la cançó “Tinc una poma”.
Un mocador per acomiadar-nos amb la cançó del passi-ho be.

Matreial que necessitem



Projector
Ordinador

Secrets del bosc
Audició

Proposta d’activitat musical a
l’aula

Proposta d’activitat
visual i plàstica a l’aula.
Atrezzo per l’espectacle.

Argument

Peça Musical

Es fa de dia

El matí de Peer
Gynt Edvard Grieg

El sol

Sol solet

El cant dels ocells

Si fos un ocell

La pluja

Tipi tipi tap

Les Floretes

Les Floretes

Els animals

L’excursió dels
cargols.
Soc un bolet

Cantem la cançó
Reconèixer els números 1,2,3....
Cantem la cançó

Fer unes banyes

Tinc una poma a la
butxaca
Presentació
instruments
Passi ho be

Cantem la cançó
Reconèixer 3,2,1....

Construir un arbre

El bolet
Els arbres

Marxem cap a
casa

Audició
Reconèixer el timbre de cada
instrument
Cantem la cançó
Pregunta /Resposta
Cantem la cançó amb el nom dels
infants
Moviment /Repòs
Cantem la cançó amb Percussió
corporal
Lent/ Ràpid.
Cantem la cançó
Fort/ Fluix

Ballem lliurement

Fer i pintar un sol
Fer ocells de paper

Fer flors de colors diferents

