
JUGUEM AMB TICOTICA!

 



Aquest quadern és
de...

Nom:
         Cognoms:



Estàs avorrit o avorrida? 
 
No saps què fer? 
 
Vols jugar amb Ticotica i passar-ho
bé amb obres del MACVAC de
Vilafamés?
 
Ara et presentarem una pintura que
tenim al Museu, a veure si la
coneixes...



Pomes, 1996, oli sobre fusta, 158 x 118 cm
de Claudia de Vilafamés

Mira-la bé que anem a fer un joc.

https://www.macvac.es/artista/vilafames-trilles-porcar-claudia-de/
https://www.macvac.es/artista/vilafames-trilles-porcar-claudia-de/


Podries trobar les 6 diferències sense tornar a mirar
l'obra original? Tot un repte!



I, per què no li dones tu mateix color a la pintura de
Claudia? Busca un fons que no siga negre i pinta les
pomes com vulgues. A Ticotica li agraden verdes i
grogues, i a tu?



Alguna vegada has pensat que dibuixar una poma
té la seua dificultat? Aquest vídeo t'ensenya a
aprendre a representar-ne tantes com vulgues!
Prepara paper, llapis i fes clic damunt:

https://bit.ly/2UGzG0q


La poma és una fruita que té vitamina C.

La poma és un aliment refrescant,

especialment a l’estiu.

El pomer és un arbre importat de l’Orient.

Val més menjar  la poma amb pell, perquè és

on hi ha bona part de les vitamines, però

sempre has de netejar-la primer.

Per fer les pomes més atractives a la vista hi

posen ceres, llustre, potenciadors del color i

altres productes; per això cal rentar-les bé.

Saps que...?

https://etselquemenges.cat/rebost/la-poma


Tot seguit tens un puzle de 20 peces perquè el faces
des de casa. Només cal que cliques damunt de la
imatge. Quant de temps et costarà?

https://bit.ly/39fg8FD


Alguna vegada has fet plastilina casolana? Et
donem la recepta perquè crees un deliciós pastís de
poma per a tota la família:

1 tassa de farina
1/4 tassa de sal

1/3 tassa d'aigua
1 culleradeta d'oli

colorant alimentari de color roig,
verd o groc

Primer, mesclem la farina i la sal dins d'un
recipient. Afegim l'oli.
Després, en un recipient a part, preparem l'aigua
amb unes 4 o 5 gotetes de colorant alimentari.
Tot seguit, afegim aquesta aigua a la mescla de
farina amb sal.
Finalment, pastem tots els ingredients junts amb
les mans fins a formar una plastilina molt suau.

1.

2.

3.

4.

Ingredients

Passos a seguir

https://www.theartkitblog.com/wp-content/uploads/2016/07/natural-homemade-apple-pie-playdough-recipe-play-dough-scented-fall-768x1024.jpg


Saps que amb pintura i una poma pots estampar
formes? Des de fer sèries a decorar-te una camiseta.
Anima't!

https://abeautifulmess.com/2012/08/fruit-veggie-stamping.html
https://nontoygifts.com/wp-content/uploads/2016/08/MG_6302_1.jpg
https://cdn.buggyandbuddy.com/wp-content/uploads/2014/08/a8.jpg


Esperem que gaudisques amb
totes aquestes activitats. 
 
 
Fins a la pròxima!

https://www.cleanpng.com/png-apple-clip-art-68754/



