Aprèn jugant!

amb la

flauta travessera
Marta Lorenz

APREN_FLAUTATRAVESSERA2.indd 1

2
06/09/13 12:34

ÍNDEX
Unitat

Contingut

Pàgina

Unitat 1

Repàs en Do Major

6

Unitat 2

Registre greu (1): del do 4 al sol 3

11

Unitat 3

Una nota nova: el fa #

15

Unitat 4

La tonalitat de Sol major

19

Unitat 5

El picat

23

Unitat 6

La tonalitat de Fa Major

26

Unitat 7

Repertori de Nadal

31

Unitat 8

Repàs del què hem après

34

Unitat 9

Transportem cançons

38

Unitat 10

Registre greu (2): del sol 3 al re 3

41

Unitat 11

Un conte musical

44

Unitat 12

Una nota nova: el mi agut

48

Unitat 13

Repassem ritmes apresos

51

Unitat 14

Una nota nova: el fa agut

55

Unitat 15

Una nota nova: el sol agut

59

Unitat 16

El do# i el to de Re major

62

Unitat 17

Juguem amb les semicorxeres

66

Unitat 18

Cromatismes

70

Unitat 19

Una nota nova: el sol #

75

Unitat 20

Solucions a les cançons per completar

78

Unitat 21

Taula de digitacions

82

Unitat 22

Joc: El mercat de la música

83
5

maqueta_trito_flauta_2.indd 5

19/09/13 09:26

UNITAT 1 • repàs en Do Major

Cançons
1. Riure

Cànon a tres veus

2. El fred (cànon a 4 veus)

K.G. Hering
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UNITAT 8 • Repàs del què hem après

Joc: les cançons desendreçades
Algú ha retallat aquestes cançons i s’han barrejat totes... podries endreçar-les unint les dues frases que formen cada cançó?
Un cop unides ja les podràs tocar!
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UNITAT 9 • Transportem cançons

Cançons
Pistes n.o 13, 14, 15

1. Zum, zum, zum

Popular alemanya

Continua-la a partir d’aquestes notes (en to de fa major)

Continua-la a partir d’aquestes notes (en to de sol major)

En quin to t’agrada més?
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UNITAT 11

Un conte musical
El ratolí presumit
Hi havia una vegada un bosc on hi vivien molts animalets en bona harmonia. Tots eren molt amics, però el ratolí era una mica presumit, es creia
el millor i sovint se’n reia dels altres animals.
Un dia assolellat de primavera, el ratolí va sortir del seu cau a passejar .
Al cap d’una estona, tot passant per un camp ple de roselles es va trobar la papallona i es va riure del seu vestit de coloraines.
La papallona li va dir amb la seva veu fina:
–ai, ratolí! No te’n riguis dels companys i vigila amb els paranys!
Tot d’una gairebé ensopegà amb la serp que estava prenent el sol en una clariana del camp i li va dir:
–que lletja ets; què t’has deixat les potes a casa i no pots caminar? Ha, ha!
I la serp li va respondre amb la seva veu suau:
–tu que caminesss, vigila on miressss i no sssiguissss babau!
Quina raó tenia la serp! Tant mirava el ratolí al seu voltant que no es va adonar que davant seu hi havia un marge i va caure al buit
fins aterrar
sobre una teranyina gegant.
En un primer moment va respirar alleugerit, però ràpidament es va adonar que no era tanta la seva bona sort...
Des de l’extrem de la teranyina s’acostava lentament una peluda i espantosa aranya gegant.
La serp, que ho havia vist tot, va deixar de prendre el sol i va cridar la papallona perquè l’ajudés a salvar el ratolí.
La papallona es va posar a volar pel davant de l’aranya, per distreure-la,
(molt ràpid) i aquesta va decidir deixar estar el ratolí per veure si
podia caçar dues peces en un matí.
Mentre, la serp es va penjar de la cua des d’un arbust prop del marge i va deixar caure el seu llarg cos fins arribar al ratolí i agafar-lo amb la seva
boca. Un cop el va deixar sa i estalvi a terra, la papallona i altres animalets que ho havien vist tot s’hi van acostar i, el ratolí va estar tant agraït, que
mai més es va riure de cap animalet del bosc. I junts van cantar cançons per celebrar-ho.

+

(a duo)

Tothom estava content... bé, tothom menys l’aranya que, en un moment va veure com es quedava sense cap peça al seu rebost!
Llegeix aquest conte i cada vegada que trobis un dibuix toca el fragment de música que li correspon al personatge o l’acció.
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UNITAT 11 • Un conte musical
Aquí tens els fragments de música de cada personatge o acció del conte. Estudia’ls abans de començar a llegir la història. Si sou un grup de dos o
tres flautistes us podeu repartir els personatges entre tots i que un de vosaltres sigui el narrador.
Papallona

Ratolí

Serp

Aranya

Caure
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