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Treballem els animals i la Festa Major
El mes de maig hem treballat a la Llar, entre
d’altres coses, els animals i la Festa Major.
La primera quinzena, els més petits de la
Llar, han treballat el gat, el gos, la gallina, la
vaca, el porc i el xai. Les educadores els
van parlar d’algunes característiques
d’aquests animals: del seu cap, de les seves orelles, de les seves potes... Tots junts
cantaven cançons i explicaven contes.
Els més grans vam parlar també d’un munt
d’animals i imitàrem els seus sons.
Ens van explicar el cicle vital de la gallina.
També ens van explicar contes i vam cantar
cançons.
La segona quinzena treballàrem la Festa
Major! Ornamentàrem l’escola amb detalls
de festa: globus, serpentines... I en els vidres de la porta de l’entrada vam posar els
Gegants de Cassà, pintats.
El divendres 24 de maig a la tarda ens va
venir a visitar el Gegant Aldric. Va entrar per
la porta del pati i tots els nens i nenes de la
llar el vam anar a rebre. Vam estar cantant i
ballant amb ell, fins que va marxar. Ens ho
vam passar molt bé, malgrat que algun petit
es va espantar una mica en veure’l tant de
prop.
Finalment nosaltres, els més grans, vam
continuar amb els nostres Racons d’Experi-

Estem tots concentrats desgranant les panotxes de blat de moro.
mentació, i vam estar desgranant panotxes de blat de moro. Quan ja teníem els
grans de blat de moro, uns quants, els
vam posar a dins d’una bossa, la vam
precintar i ens vam començar a fer massatges amb ella.

La resta de grans de blat de moro els
vam posar a dins d’una llauna de refresc
i la vam recobrir amb aironfix de colors.
Tots vam marxar molt contents amb la
nostra «maraca».
Fins al mes vinent!

Manteniments ÀNGELS
Telèfon 649 23 86 54

Oferta del mes:
· Reformes en general
· Feines de paleta
· Reparacions ràpides
de tot tipus
(embussaments aigua,
degoters, etc...)
·...
· Pressupostos
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Construcció d'un bany
fins a 4m2 de terra,
amb 5 tipus de rajola i gres
a escollir, plat de dutxa
de 70x70, lavabo,
wàter i els seus mecanismes,
aixetes, desaigües i llum.
5.000 PTA)
Preu: 1352 euros (22
(225.000
(preu sense IVA
IVA))
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