
ACTIVITATS DE LLEURE
PER PODER REALITZAR AMB ELS INFANTS

DILLUNS - TALLER D’EXPERIMENTS

ARRÒS DE COLORS

Com ho fem: Posem dins d’un vol la quantitat
d'arròs que volem tintar, afegim unes gotes de
colorant i remenem afegint una mica d’aigua i
seguim remenant anem afegint colorant fins que
aconseguim el color que ens agradi mes.

DIMARTS - TALLER DE GIMCANES

EMOJI
Prova 1: Representa cada Emoji! Hi haurà una bossa amb tots els
emoji a dintre, cada infant n’agafarà un i l’haurà de representar
gestualment amb la cara a la resta ho haurà d’endevinar.
Prova 2: Pinta Cares. Les monitores pintaran els infants de
l’emoji que més els hi agradi.
Prova 3: Atrapa els colors! Hi haurà un recipient amb lacasitos, la
missió dels infants serà traslladar amb l’ajuda d’una palleta d’un
bol a un altre bufant i contenint l’aire.
Prova 4: Memori. Tindrem plats de plàstic amb imatges
duplicades de dibuixos d’emojis, els infants trobaran els plats cap
per avall i hauran de jugar al típic joc del memori.

DIMECRES - TALLER DE CUINA

IOGURT DIVERTIT

Com ho fem: En aquesta recepta és molt important el recipient
en el qual es presenti el mousse de iogurt. Per elaborar-lo de tal
manera que s’assembli a un conillet hem d’aconseguir un got o
copa transparent, posar-hi un trosset d’espongeta rosa com a nas
i clavar-lo tres trossets d’espaguetis crus per banda a mode de
bigotis. Com a orelles afegirem una palmera de pasta fullada en
acabar el nostre mousse.
Per elaborar la mousse mesclarem amb una batedora: sucre, nata
muntada per a postres, iogurts naturals i sirope de maduixa. Un
cop estigui barrejat o deixarem refredar a la nevera.

DIJOUS - TALLER CONTA CONTES
EL MONSTRE DE COLORS

DIVENDRES - TALLER DE RECICLATGE

JOGUINA
Que fem: Tindrem material de reciclatge on els nens i
nenes hauran d’expressar la seua imaginació i creativitat per
poder crear una joguina amb el material de rebuig que
tinguem per casa.

Material: Recipients, 
arròs, colorant, aigua, 
pals de gelat per 
remenar

OBJECTIUS:

q Conèixer diferents productes i materials i les 

reaccions que poden tenir en combinar-los.

q Despertar la curiositat per la ciència i 

qüestionar-se perquè ocorren certs fenòmens.

q Despertar l’interès dels infants envers la 

temàtica escollida

q Afavorir l’ interès dels nens i les nenes envers 

la cuina i els aliments a través del joc.

q Implicar a la comunitat educativa en la tasca 

amb l’educació ambiental

q Desenvolupar habilitats interpretatives i 

comunicatives

q Enriquir el vocabulari

Material: Imatges d’emojis, 
Maquillatge, lacasitos, palletes, 
recipients, plats de plàstic, imatges 
d’emojis duplicats.

Ingredients: Copes de plàstic,
espongeta, espaguetis, palmeres,
nata muntada, iogurts naturals,
sucre

Material: Material de reciclatge,
celo transparent gruixut, tisores,
celo, pistola silicona.

Si no tenim aquest conte a casa, el buscarem per
internet. Ens assentarem al terra damunt d’una
catifa i li contarem el conte als nostres infants, en
acabar buscarem una activitat per poder realitzar.

Material: Ordinador o tenir
el conte, colors, tisores, full
d’activitat, per internet
posant activitats monstre de
colors tindreu per escollir.


