Espai d'Entitats

LLAR

D'INFANTS

TAPS

Darrers treballs abans de les vacances
Hola, amics!
Hem arribat al mes de juny treballant, els petits i grans, els TRANSPORTS. Hem distingit els diferents
mitjans de transport i els hem situal
en el seu lloc: el cotxe a la carretera,
l’avió al cel, el vaixell al mar...
Durant la setmana del tres al set de
juny, els més grans de la Llar hem
après a reciclar (el dia 5 va ésser el
dia mundial del MEDI AMBIENT). A
l’entrada de l’escola hi havia tres contenidors: el groc, pel plàstic, llaunes...;
el verd pel vidre, i el blau, pel paper i
cartró. Al llarg de la setmana, quan
acabàvem de berenar, portàvem els
envasos de iogurt, petit suisse, brics...
al contenidor corresponent. Finalment, el divendres al matí vam portar
tot aquest material als contenidors
que tenim prop de l’escola.
El dia 5 de juny a la tarda, l’Àrea de
Medi Ambient del nostre Ajuntament
ens va organitzar una explicada de
contes. Va venir un senyor a la tarda
a contar contes; vam estar molt atents
perquè ens va agradar molt.
Els nens i nenes de les tres aules
de grans també hem continuat treballant ELS RACONS D’EXPERIMENTACIÓ; aquest mes hem treballat els
colors a través de paper de cel·lofana.
Vam tapar els vidres de la classe amb
diferents colors de paper de cel·lofana: verd, blau, groc i vermell. Mirant pel vidre vàrem poder observar
el pati de diferents colors. També vam
fer unes ulleres amb un vidre de cada
color, quan ens les posàvem les coses canviaven de color... eren màgiques!! I també vam fer màgia amb la
barreja de colors; descobrírem que
el blau i el groc, junts, fan el verd; el
vermell i el groc fan el taronja... Tot un
món màgic de colors!!
El dia 21 de juny va arribar una nova
estació: L’ESTIU! L’escola va canviar
de decoració i vam posar: un vaixell,
un nen que es banyava en una piscina, uns gossos que feien un castell
de sorra...
Ara començarem a fer JOCS D’AIGUA: agafarem palanganes amb aigua, posarem material perquè suri,
tenyirem l’aigua de colors i... un dia
portarem banyador i xancletes i ens
ruixarem amb aigua. Així, ben frescos, acabarem el curs i començarem
les vacances.
Bon estiu a tothom!

Entre altres coses, aquests darrers dies de curs hem après el que vol dir reciclar les
escombraries
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