CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

TEMA 9 (nou)

EL PLÀNOL
Nom i cognoms…………………………….
3r curs

A LA DRETA, A L’ESQUERRA, A DALT I A BAIX

DAVANT
DARRERA
DRETA
ESQUERRA
Aquestes expressions indiquen la situació d’algun lloc objecte o
persona.

La moto és a la dreta de la Núria

La Nieves és darrera el tronc

La moto és a l’esquerra de la Núria

La Nieves és davant la Núria

El diari és a sota de la cadira

La bossa és a sobre de la cadira
La teulada és a dalt la casa

La teulada és a
dalt la casa
La tanca és a baix la casa

La tanca és a baix
la casa
EL PUNT DE VISTA
El mateix objecte el poden mirar des de diferents punts de vista

Vista obliqua : es veu més d’una Vista lateral : només es veu una sola
cara de l’objecte
cara de l’objecte

Escriu en el lloc que correspongui les diferents posicions
davant, darrera, a la dreta, a l’esquerra, a sobre, a sota

La tortuga és ………… La tortuga és a …………
del tamboret

del tamboret

La foto és …………..

Les plantes són ………

de les plantes

dels llibres
El rellotge és …………
del tamboret
Les sabates són ………
del tamboret

EL PUNT DE VISTA
Segons el lloc des d’on els miren els objectes es veuen diferents :

Vistes Obliqües : es veu més Vista vertical : es veu només
d’una cara de l’objecte
una cara de l’objecte
Escriu al costat de cada objecte si el punt de vist és :
oblic/ vertical

Punt de vista :

oblic

Punt de vista :…………….

Punt de vista : …………..

Punt de vista : ………………

EL PLÀNOL I LA LLEGENDA
Un plànol és el dibuix d’un objecte, o d’un lloc : habitació, casa,
ciutat…..vist des de dalt i en vertical.

Aquest és el plànol d’una casa. Aquest és el plànol d’una ciutat.
Hi ha dibuixades les diferents Es poden veure els diferents
habitacions i els mobles.
carrers, els parcs, el riu….
Completa :

Un plànol és …………………………………
……………………………………………………..
La llegenda és indica els diferents elements que hi ha representats
en un mapa. Poden ser símbols, colors o paraules.

mapa
Aquesta és la llegenda que ens indica quin tipus de vies de
comunicació estan dibuixades al mapa del costat

