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1. A quins números corresponen aquests elements? Escriu-los als cercles.



Història 1

Història 2

2.  Hem llençat els nostres daus creadors d'històries. Imagina dues històries 
     de mobilitat segura amb les cares que han quedat boca amunt.



3.  Resol aquestes tres endevinalles:

1. Endevina quin senyal és...

    No és circular.

    És de color blau.

    A l’interior hi ha una “P” pintada.

3. Endevina quin senyal és...

    Té vuit costats. 

    És de color vermell.

    Té escrit una paraula de quatre lletres.

2. Endevina endevineta...

    Si porto el vestit verd, pots caminar.

    Si porto el vestit vermell, t’has d’aturar.

 

 



Preparats, preparades ?? Que soni la música !!

4.  La cançó de la mobilitat segura

      Us proposem una activitat que implica equilibri, coordinació i atenció!

  COLOR       DIR                                          FER

1. Assignar a cada participant un o més colors
2. Tothom ha d’estar assegut a terra
3. Quan a la partitura toqui el nostre color aixecar-nos i dir i fer el següent

4. Després de fer-ho, tornar a seure a terra fins que ens torni a tocar
5. Es pot amenitzar amb música de fons!

Instruccions:

“ATURA’T”                               Posar els  braços ben enganxats al cos

“CORDA’T EL CINTURÓ”       Fer el gest de cordar-se el cinturó

“MIRA I CREUA”                       Mirar a dreta i esquerra i després fer el gest de caminar

“POSA’T EL CASC”                 Fer amb els braços el gest de posar-nos el casc



a) Entregar a un dels participants una llanterna o similar, que haurà de tenir apagada
b) Escollir una habitació de casa i separar-nos
c) Apagar els llums i tancar la finestra per deixar l'habitació a les fosques
d) Comprovar que és molt difícil veure’ns entre nosaltres!
e) Després, l’encarregat de la llanterna l’haurà d’encendre. Comprovareu la importància 
     d'encendre les llums i vestir reflectors quan es circula amb poca visibilitat amb bicicleta!

5.  En bicicleta FES-TE VEURE! 

     Us proposem fer la següent activitat:

  Per la vostra seguretat de nit feu-vos veure !

Feu servir llums i vestit reflector.



Pregunta 1

Pregunta 3

Solucions:

Endevinalla 1            Senyal d’estacionament  de vehicles

Endevinalla 2            Semàfor de vianants

Endevinalla 3            Senyal d’STOP            




