Brais e Mireia están construíndo unhas caixa-guitarras...
Que nunca escoitastes falar
dese instrumento? Pois mirade, mirade ben! Vannos explicar como fixeron.
MATERIAIS :
1 caixa baleira
Varias gomas elásticas
Tesoira, cola e pinturas
Recortes de papel, cartón ou
madeira

Na casa apartaron dúas caixas baleiras, unha de galletas e outra de cereais.
Primeiro marcaron un círculo na tapa da caixa para facerlle un burato.
Despois fixeron con cartón un triángulo e pegárono á caixa, deixando unhas fendas para
colocar as gomas. Brais deuse conta de que canto máis tensa está a goma máis agudo se
escoita o son. A Mireia ocorréuselle outro nome para o instrumento “Gomófono!”.
Brais riu a cachón ao escoitalo.

O avó Celso e Tomé fan un xilófono. Fixádevos!
Material:
Botellas de auga baleiras
Caixas e/ou anacos de cartón
Pinturas
Auga
Bolígrafos sen tinta ou rotuladores vellos
ou caramelos de pau.

Construímos un soporte para as botellas coas caixas ou cartóns.
Agora hai que ir enchendo as botellas pouco a pouco con distintas cantidades de auga.
E probando o son. Cada unha soa diferente! Seremos capaces de conseguir que soe a
escala completa? A ver... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Que instrumento tan divertido!

Aloia estaba desexando construír o seu instrumento favorito.
Aquí o temos: unha batería!
Podes usar latas de diversos tamaños, cartóns, caixas, caldeiros vellos...
Agora a montar un grupo de rock!

Con botes de galletas e deterxente, globos, papel plástico que lle sobrara de forrar os libros
da escola, anacos de tea e outras cousas, Brais fixo tamén uns tambores.

Mira outros instrumentos que construíron os nosos amigos e amigas.

Ocórrenseche outros instrumentos que poderíamos
elaborar con material reciclado? Seguro que si!

Mireia non só escribe contos. Tamén escribe cancións! Mira a que compuxo para cantar
cos amigos de Vilaverde.

Don Anacleto, ten un secreto

cada semana, pon un pixama
e nun santiamén, fíxate ben
voe ou non voe: é un superheroe
Don Anacleto é Don Reciclón!
Don Reciclón vixía con deleite
mira e remira na nube do castelo,
o brick de zume e ese brick de leite
vaian un e outro ao colector amarelo.
Don Anacleto é Don Reciclón!
Don Reciclón, case cae de cu,
algo equivocado no colector verde,
quen puxo aquí, o bote de xampú
non sería adrede, isto si que fede!
Don Anacleto é Don Reciclón!

Queres escribir ti unha canción?
Veña, e despois cantámola todos!

