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
EN PERET PINTOR NO TROBA ELS COLORS DE LA TARDOR: Ajudarem al Peret Pintor atrobar
tota la gamma de colors per a fer un quadre ben bonic del bosc de La Carral.
ON ÉS LA TARDOR? L’Estiu no pot marxar de vacances perquè no troba la Tardor i ellà està
trista perquè es pensa que no agrada a ningú. Amb els infants la buscarem i quan la trobem li
tornarem l’alegria ensenyant-li totes les coses bones que té la seva estació.
ANEM A BUSCAR BOLETS: Un boletaire del Club Boletaire de la Carral ens ajudarà a obtenir el
carnet de boletaires tot fent un seguit de proves per aconseguir-lo.
FRUITS TÍPICS DE TARDOR: A través d’un joc coneixerem quins són els fruits que es cullen a la
tardor i què en podem fer!
Tallers
CONSERVA DE TOMÀQUET, SAMFAINA...: A la tardor és quan fem les conserves per poder-ne
menjar durant l’hivern. Amb les hortalisses de l’hort en farem unes bones conserves.
MELMELADA DE FRUITES DEL TEMPS (de mores, de poma, de figues...): Després d’una petita
introducció cadascú prepararà la seva melmelada i se la podrà endur en un potet de vidre.
Natura
EL BOSC DE TARDOR: Farem una petita excursió per descobrir els encants del bosc a la tardor.
Els seus arbres, les fulles, els animalets...
Nit
CONTES A LA VORA DEL FOC: Asseguts al costat del foc, tot menjant moniatos i castanyes,
explicarem contes i rondalles que les àvies explicaven als seus néts les nits fredes de tardor.
VETLLADA: Música i ballaruca a la sala gran de La Carral per fer-nos passar el fred.
Altres activitats del llibret que poden complementar les de TARDOR:
-

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

