
ACTIVITATS
PREHISTòRIA  

 



A la prehistòria per explicar i deixar constància de les seves vivències
dibuixaven a les parets i als  sostres de les coves el seu dia a dia .

ART PREHISTÒRIC  

Us proposem tres activitats trieu la que més us
agradi. La primera és dibuixar com feien els
prehistòrics un animal a una pedra, com per
exemple un bisó. 

La segona és dibuixar la silueta de la vostra mà , la
podeu fer amb cafè, poseu la mà i repasseu amb
un pinzell o coto fluix la vostra silueta. 



I una vegada fet si voleu feu una fotografia i ens la feu arribar a
mar.ensenyament@martorelles.cat  o per WhatsApp 610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.
 
Aquestes fotografies les penjarem a les nostres xarxes socials per tal que
tota la ciutadania pugui gaudir d'elles. 

La tercera proposta de manualitats de la prehistòria, és una manualitat de
dibuixar un mamut d'una manera molt fàcil. Podeu pintar el contorn de la
vostre mà i desprès pintar-la o ficar la mà a pintura marro i fer l'estampació i
acabar de dibuixar tal com us deixem en aquest exemple.   

FEM UN MAMUT  



De fet abans que apareixia la llengua, parlada o escrita, ja existien les
joies. La primera necessitat espiritual d'aquests primers homes i dones
era la decoració dels seus cossos. La joieria, com l'art, és una finestra a
l'ànima de la humanitat i un dels primers elements que van separar a
l'home i la dona del regne animal. El fabricar i portar joies formava
part del desig de capturar l'essència de la bellesa o de portar trofeus
de caça.
 
Per aquest motiu us proposem que feu un collaret amb el material
que tingueu fang, pasta de sal, paper, goma eva, etc. 
 

FEM UN COLLARET  



TROBA LES 7 DIFERENCIES 



TROBA EL CAMÍ DE SORTIDA

SORTIDA

FINAL



Aprofiteu per llegir molt o que els
vostres familiars us expliquin contes . 

#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 


