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Descobrim les aromes de la tardor
El passat mes d'octubre a la Llar
d’lnfants hem treballat molt i de valent.
Els petits de I’escola, els Pops i els
Dofins, hem aprofitat que era la tardor
per experimentar amb diferents elements d’aquesta època de I’any. Hem
conegut la suavitat de la farina, el soroll del paper de diari, el gust de la
poma i les castanyes i el soroll de les
fulles seques.
Les petxines, els cavallets de mar,
les estrelles de mar i els crancs, e!s
grans de !’escola, hem conegut el color vermell tot jugant amb globus (més
d’un hem tingut un ensurt quan s’han
rebentat). També, com ja us havíem
avançat el mes passat, hem començat a fer tallers i hem fet el de truites de
xocolata que ens han sortir per Ileparse els dits i el de pa amb tomata; hem
portat unes tomates molt madures i
hem sucat el pa, després ens I’hem
menjat.
Tots plegats també hem celebrat , el
divendres 25, LA CASTANYADA. La
Maria Castanyera ens ha vingut a visitar; portava unes faldilles llargues i

Diverses instantànies de la vida a la llar d'infants el mes d'octubre passat: la Maria
Castanyera explicant contes, els nens tastant el pa amb tomata i les coques que
van preparar els pares i mares del infants del centre.
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al cap un mocador. Al matí, ens ha explicat el seu conte i hem cantat moltes cançons.
A la tarda hem berenat coques que ens
havien fet els pares i mares i hem begut

D'INFANTS

TAPS

sucs que I’AMPA ens havia portat. A partir
de les cinc tots els pares, mares, avis, àvies, germans... tothom! estava convidat a
venir a la nostra festa i menjar les castanyes torrades.

Quatre imatges que
il·lustren les darreres
activitats a la llar d'infants
de Cassà

EXPOSICIÓ
PANTALLES LCD
15" 20" 30"
SI

TENS CURIOSIT
CURIOSITAAT

PER LLEGIR LA MÀ
SEGUEIX LES LÍNIES

DOTACIÓ BÀSICA: ZÀPPIN
PER A DESCOBRIR UN NOU MÓN D'IMATGES
PER A UN BON TO
PER A UNA CREIXENT CURIOSITAT
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