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Hem viscut la setmana del paper!
Hola, cassanencs:
Durant el mes d’abril, a la Llar d’infants, hem fet moltes coses!
Als grans de la llar, les educadores
ens van preparar unes activitats molt
divertides durant la setmana del paper. El primer dia que vam arribar a
l’aula, ens vam trobar amb la sorpresa que en lloc de joguines, hi havia
una gran cortina de paper de vàter. Al
principi no sabíem què fer; però després vam començar a estirar els rulls
de paper que penjaven del sostre fins
que va quedar tot el terra ben ple. Aleshores vam jugar a tirar-lo enlaire, enterrar-nos amb el paper, estirar-nos a
sobre...
El segon dia, ens van amagar rulls
de paper per tota la classe i quan els
trobàvem, els desfèiem i anàvem jugant amb tot el paper.
El tercer dia, vàrem fer
camins amb el paper que
teníem penjat en uns pals.
El darrer dia, amb tot el
paper esmicolat, el vam
tenyir amb aigua i colorant
alimentari i vam fer boles.
Ara s’estan assecant i
més endavant farem un
mural molt bonic.
Durant la setmana de
Sant Jordi, les educadores ens van explicar la llegenda i petits i grans vam
fer una titella en forma de
drac.
Aquest mes d’abril, també hem fet una plantada
de llavors de llenties. En
un pot de plàstic hem
plantat dues llenties amb

A dalt,
estampem
amb pintura
les
samarretes.
A
l'esquerra,
juguem
amb unes
grans
cortines de
paper!
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Diverses instantànies de les
activitats que hem fet a la
llar les darreres setmanes.
A dalt: divertint-nos mentre
ens posàvem perruqes de
paper i ben concentrats
mentre estàvem tenyint
paper.
A la dreta, juguem al sorral
de Can Maiol i ens ho
passem d'allò més bé
jugant a pilota.

una mica de cotó i hem posat
aigua. Les hem anat regant i
hem anat observant com creixien.
Per finalitzar aquest mes, els
grans vam anar de colònies, a
Can Maiol, (Sant Andreu).
Vam dormir una nit fora de
casa. A la casa de colònies
vam jugar molt, vam estampar
una samarreta, vam veure animals, i, un senyor que es diu
Juanjo, ens va portar a veure
les tres mules que tenen: la
Lola, la Mora i la més petitona
de totes, la Mulan.
El darrer dia van venir els
petits de la Llar a passar tot el
dia.
Vàrem arribar a casa molt
cansades; però ens ho
haviem passat d’allò més bé!
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