Semana do 4 - 8 de maio

PROPOSTA DE ACTIVIDADES MUSICAIS PARA 6º A DE PRIMARIA
Ola, espero que sigades con moito ánimo para seguir o camiño que nos queda ata final de
curso, que por outra banda, xa sabedes que remata sin poder voltar ás aulas. Situación que dáme
moita pena por non poder despedirme de vós como merecedes pero sen dúbida, coincidiremos polas
rúas da Estrada e darémonos un abrazo aínda que sexa con mascarilla.
Unha semana máis achégovos a miña proposta de actividades. Co motivo da realización da
revista escolar, esta vez, dun xeito non presencial, quería propoñervos a primeira actividade:
1ª_ Como recordaredes, na proposta de actividades musicais da semana pasada, atópase unha que se
refire a cancións para dedicar. Pois ben, a miña idea é que escribades nun documento de Word esa
dedicatoria, poñendo o nome da canción e intérprete, a quen vai adicada e esa frase que lle queredes
dicir ou simplemente o por que lle adicades esa melodía. Non esquezades poñer o voso nome e
curso.

Unha vez recibidas e visualizadas daríalle formato para a revista se é posible.
Todo ésto teríades que envialo á seguinte dirección de correo: bequilou@gmail.com
Prazo de entrega: ata finais de semana.
2ª_ Non quero sobrecargaros moito así que, a seguinte proposta tampouco é nova. Sería que
repasárades ou fixérades, se tedes algunhas pendentes e na medida das vosas posibilidades,
actividades musicais das semanas anteriores.
Agardo novas vosas. Un abrazote virtual.

Rebeca

Semana do 4 - 8 de maio

PROPOSTA DE ACTIVIDADES MUSICAIS PARA 6º B DE PRIMARIA
Ola, espero que sigades con moito ánimo para seguir o camiño que nos queda ata final de
curso, que por outra banda, xa sabedes que remata sin poder voltar ás aulas. Situación que dáme
moita pena por non poder despedirme de vós como merecedes pero sen dúbida, coincidiremos polas
rúas da Estrada e darémonos un abrazo aínda que sexa con mascarilla.
Unha semana máis achégovos a miña proposta de actividades. Co motivo da realización da
revista escolar, esta vez, dun xeito non presencial, quería propoñervos a primeira actividade:
1ª_ Como recordaredes, estivemos estudando e traballando nas avaliacións anteriores a un dos
grandes compositores clásicos: JOHANN SEBASTIAN BACH.

A miña idea é que fagades nun documento de Word ou nun Publisher, unha pequena
biografía sobre a súa vida e obra. Tamén gustaríame que aportárades, unha gravación onde se vos
escoitara tocando coa frauta o Minuetto de Bach que preparamos durante as clases e que tedes polo
tanto, nunha partitura e no libro dixital de música. Quen queira pode incluír máis cousas curiosas e
creativas sobre o compositor. Podedes ocupar unha ou dúas páxinas como moito. Unha vez
recibidas e visualizadas escollería un traballo para a revista.
Todo ésto teríades que envialo á seguinte dirección de correo: bequilou@gmail.com
Prazo de entrega: ata finais de semana.
2ª_ Non quero sobrecargaros moito así que, a seguinte proposta non é nova. Sería que repasárades
ou fixérades, se tedes algunhas pendentes e na medida das vosas posibilidades, actividades musicais
das semanas anteriores.
Agardo novas vosas. Un abrazote virtual.

Rebeca

