Us proposem la següent llista d’activitats agrupades per tipologia d’activitat. Podeu escollir la
combinació en funció de les vostres preferències, i també les podeu combinar amb les
activitats dels llibrets:
Gimcanes i jocs
SANT JORDI I ELS FOLLETS DEL BOSC: Tal com explica la llegenda, un cavaller salvarà la princesa
de les urpes del drac...però el nostre cavaller és una mica poruc i demanarà ajuda als follets del
bosc que amb la seva màgia aconseguiran fer adormir al drac. Els infants es disfressaran de
follets i a través de les proves ajudaran a Sant Jordi.
LA PRINCESA FAVETA I EL DRAC FEROTGE: A la Princesa Faveta no li acaba d’agradar això que al
final vagin a matar el Drac a través d’una gimcana intentarà trobar la solució per trobar-li un
nou destí a la bestiola. Les proves estan relacionades amb la festivitats de Sant Jordi.
TORNEIG DE CAVALLERS: Per demostrar la seva valentia, els cavallers han de passar per un
seguit de proves. Per equips, els nois i les noies hauran de demostrar que poden ajudar al
cavaller Sant Jordi en la seva aventura. Recull de diferents jocs rurals.
Tallers
ROSA DE SANT JORDI FETA AMB OUERES: Transformarem una ouera i un pal de fusta en una
magnífica rosa de Sant Jordi per poder regalar al nostre príncep o a la nostra princesa.
ROSA DE SANT JORDI FETA AMB GOMA EVA: Amb goma eva preparem una preciosa rosa per a
la nostra estimada o el nostre estimat.
ROSA DE SANT JORDI D’ORIGAMI: La tècnica de l’origami és l’art de doblegar el paper, i entre
plec i plec, en sortirà una bonica flor.
PUNT DE LLIBRE DEL DRAC: Per no perdre el punt de la lectura, farem un original punt de llibre
d’un drac que obre la boca i ensenya els queixals.
Nit
VETLLADA + LLEGENDA REPRESENTADA: Farem una ballaruca amb les
cançons de moda i al final, els monitors faran una representació teatral
de la llegenda de Sant Jordi.
Altres activitats del llibret que poden complementar les de SANT JORDI:
-

Túnel de les sorpreses
Emociona’t
Visita al Miracle
Exhibició de vol d’aus nocturnes a càrrec del ZOO DEL
PIRINEU (3€/persona)

