DIMARTS

Fem un Circuit.

Fem galetes!*

Busquem el tresor!

Crea un rusc d’abelles**

Amb qualsevol cosa o moble
que tinguis a casa, fes un
circuit pel menjador,
passadís, etc., on s’hagi de
saltar, donar la volta, passar
per sota de la taula, etc. S’ha
de fer amb el menor temps
possible!

Preparació:

Un objecte de la casa será el
tresor. Una persona l’ha
d’amagar en una part de la
casa i quan ho tingui, els altres
l’hauran de buscar!

Procediment:
1. Doblega el rotllo per donar-li
forma hexagonal.
2. Retalla diferents trossos de la
mateixa mida.
3. Enganxa un al costat de
l’altre per formar el rusc.

Fem mímica!

Experimentem amb SLIME

Pensa una paraula o pel·lícula i
fes servir el gestos per a que
l’altre persona ho endevini! No
es pot parlar!

1. Posar dues cullerades de cola
blanca en un recipient amb una mica
de colorant.
2. En un altre recipient, posar dues
cullerades de detergent líquid.
3. Posar una mica d'aigua i ajuntar les
dues barreges.
4. Barrejar molt i afegir una mica de
bicabornat fins que es desenganxi del
recipient.
5. Amassar amb les mans i començar
a jugar!

DIUMENGE
T'atreveixes amb el repte de
l'ecombra?
Haureu d'aconseguir que
l'escombra s'aguanti sola com a la
imatge!
Si teniu Instagram pujeu una
fotografia de l'escombra amb el
hashtag #infancianopara

NOTES
*Ingredients Galetes:
- 250 g de farina
- 150 g de sucre normal
- 125 g de mantega
- 50 g de llet
- 1 culleradeta d'essència de vainilla
- 2 rovells d'ou
- 1 mica de sal
**Material rusc d'abelles:
Rotllos de paper de vàter
Pegamento
Tisores
Colors

ACTIVITATS PER
FER A CASA

DISSABTE

PER A INFANTS DE 8 A 12 ANYS

DIVENDRES

1. Escalfar el forn a 180º a dalt i a
baix.
2. En un bol, barrejeu la mantega, el
sucre i la sal durant 1 minut.
3. Afegiu-hi els rovells, la llet i
l'essència de vainilla i bateu-ho fins
que s'integri tot bé.
4. Feu boles petites i poseu-les a la
safata.
5. Poseu la safata al forn durant 15
min. BON PROFIT!

DIJOUS

#CUIDEMNOSMONTORNES

DIMECRES

DILLUNS

