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El mes de novembre a la llar d'infants
Durant aquest mes a la Llar hem treballat
activitats molt divertides.
Els petits de l’escola continuem experimentant amb diferents materials: carbasses, taronges, pasta de fideus, cola-cao,
mongetes i moniatos.
Les carbasses les vam tocar, les vam
fer rodolar, ens vam asseure al damunt,
les vam obrir i les vam tastar.
Amb les taronges vam fer suc i el vam
tastar (era molt bo!). També vam clavar
claus d’espècia a la pela de la taronja i
ens vam poder adonar de l’olor tan especial que feia. La pasta de fideus la vam
tocar, notant el seu tacte especial i alguns,
fins i tot la vam tastar. Els moniatos, també
els vam tastar (primer crus i després cuits).

FEM

UN TERRARI

Un dia, les nostres educadores ens van
portar una caixa de plàstic, pedres, sorra,
terra i cargols i... sabeu què vam fer amb
això? Un terrari. Ara, fins passades les
festes de Nadal tindrem els cargols a l’aula i així els anirem observant i els portarem cada dia una fulla d’enciam o de col
o de bleda... per alimentar-los.
Els grans de l’escola continuem treballant el color vermell i per conèixer-lo millor hem demanat als pares i mares que
ens ajudessin a buscar objectes de color
vermell, els hem portat a la Llar i hem fet
un racó.
També hem treballat el concepte gros/
petit i hem explicat el conte de la formiga
i l’elefant a través dels diferents elements
que teníem a l’aula.
Hem fet un taller molt divertit:
PLASTlLlNA CASOLANA. Mentre l’educadora posava els ingredients a la cassola i
ho posava tot al foc (nosaltres ens ho miràvem perquè ens podríem cremar), anà-

El grup dels crancs (a dalt) i dels cavallets de mar (a sota), vam fer servir
pastilina de color rosa per la nostra feina
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La colla "les estrelles de mar" vam treballar el color groc; "les petxines", els de la dreta, vam fer servir el color verd.
vem veient com la farina, el sucre, l’aigua,
l’oli, el conservant i colorant alimentari
s’anaven transformant en una pasta. Un
cap feta i refredada la plastilina, vam poder manipular-la. El seu tacte era molt
agradable, era molt fàcil de manejar i podíem fer xurros, figures... La nostra educadora l’ha guardat a dins d’un pot i la
podem anar utilitzant moltes vegades. Ens

ho vam passar molt bé.

PREPAREM

EL

NADAL

l si, encara, us sembla que no hem treballat prou, no us perdeu tot el que tenim
preparat pel mes de desembre: guarnir
l’escola, rebre al tió, al patge que vindrà a

recollir les nostres cartes i també guarnirem l’avet que tenim al pati (estamparem
les nostres mans amb molts colors i farem
una estrella de Nadal per posar-ho tot
penjat a les seves branques).
Fins aviat!
I bones festes!

Els nens i nenes de la llar
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