
ACTIVITATS 
DE LA

PRIMAVERA



DIBUIX DE LA PRIMAVERA

Ha començat la primavera, tenim l’arc de Sant Marti pintat a les nostres
cases, i durant aquesta setmana us proposem dibuixar flors, papallones,
cucs, marietes, etc. per decorar les finestres, balcons o patis de les
vostres llars. 
 
I una vegada decorat us demanem que 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.

Posem una mica d'art al silenci dels
carrers. 

Aquestes fotografies les penjarem a les
nostres xarxes socials per tal que tota la
ciutadania pugui gaudir d'elles. 



ENDEVINALLA DE LA PRIMAVERA
Us proposem el recte d’esbrinar aquestes quatre endevinalles

 Qui sóc?

Tinc el vestit verd
i la cara vermella, 
miro tot el camp

amb els meus ulls negres
 

Qui sóc? Em veus a la primavera 
i volo de flor en flor .
No m'agrada la pluja 

i puc ser de molts colors 
 

Qui sóc? 



Taques negres a l'esquena
i vestit color vermell
dues ales juganeres

per volar com un ocell. 
 

Qui sóc?
Tul i no és tela, 

pa, però no es menja.
 

Qui sóc?
 

Envieu les vostres respostes mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp 610 18 64 43. 

De la següent manera: 
Nom del o la participant, número d'endevinalla i resposta . 



POEMA DE LA PRIMAVERA
Ja ve la primavera 

rossinyolets canteu, 
les flors estan oberts 

Veniu i oloreu, correu, correu!
 

Una rosa mig desclosa,
un clavell que n'és de bell, 

la violeta petita, 
la tulipa cap de pipa , 

veniu i oloreu!  

Us deixem aquest poema per si voleu
aprendre'l. I per les i els més valents si

voleu podeu gravar un video i penjar-lo a
instagram etiquetant a l'Ajuntament de

Martorelles.



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

#Ensquedemacasa! 


