ACTIVITATS DELS GRUPS DE LA CASA
(DE 5 A 9 ANYS)
A tall d’exemple, algunes de les activitats que farem aquest estiu seran:
esplai

NATURA

TALLERS

Aventura dels follets. Els follets
necessiten la poció màgica dels
tres regnes del bosc i el Pau i
l’Aina ens demanen ajuda per
trobar tots els ingredients. Ens
disfressarem de follets i els hi
donarem un cop de mà!

El roure i el pi. Excursió en
grup per conèixer aquests
dos arbres i la resta
d’espècies autòctones dels
voltants de la
Carral.
S’acompanya d’un divertit joc
d’endevinalles de plantes i
animals.

Tres en ratlla. Farem una
bosseta amb el tauler i les
peces del tres en ratlla que
ens podrem endur i hi
podrem jugar a qualsevol
lloc!

Tècniques de muntanya. Ens
iniciarem al món dels esports
d’aventura com l’escalada o jocs
d’equilibri.
Gimcana del túnel de les
sorpreses. Uns nous amics ens
conviden a superar tot de
proves per ser uns aventurers
de primera i poder passar el
túnel de les sorpreses (sala amb
tobogans, piscina de boles i
molts obstacles més!).
Gimcana dels sentits. L’Eduard
ha perdut els sentits i nosaltres
haurem d’ajudar-lo; parant bé
les orelles, obrint els ulls i estant
atents a tot el què passa al
nostre voltant. T’hi apuntes?
Emociona’t. Aprendrem sobre
les emocions, com expressar-les
i com tractar-les mitjançant jocs
divertits i de reflexió.

Posa la cua al ruc! Abans
d’anar a passejar amb el
carro, la ruqueta Neula ens fa
un joc molt divertit per
ensenyar-nos quina paraula
hem de fer servir perquè
arrenqui!
La granja de la Carral.
Visitarem
les
diferents
famílies d’animals de la
granja, des dels conills fins a
les gallines passant pels
vedells, els paons, els cavalls,
els emús.... Després farem
jocs relacionats amb tots
aquests animals!

EN REMULL!

Jocs d’esplanada i de relació.
Farem jocs de coneixença, de
rotllana, de competitius, de tota
la vida, d’originals...

Hi ha piscina i cada dia, si el
temps ho permet, hi anirem
una estona per a fer-nos
passar la calor!

ACTIVITAT ESTRELLA!

i sempre tenim gimcanes i
jocs d’aigua preparats pels
dies més càlids i pesats!

Joc de pistes amb sorpresa
final! Juntament amb altres
grups farem un misteriós joc de
pistes!

Pastís de poma. Cada
infant prepararà un pastís
de poma que es podrà
endur a casa!
Bosseta
d’herbes
aromàtiques. Decorarem
la bosseta i recollirem
herbes
aromàtiques
perquè faci molt bona
olor!
Quadre de fulles seques.
Elaborarem un quadre
amb diferents tipus de
fulles seques dels arbres
que envolten la Carral.

JOCS DE NIT
Jocs de nit a l’exterior amb
llanterna, vetllada musical,
teatre, observació del cel,
concursos,
esquetxos,
discoteca de l’última nit....

Aquest any, l’eix d’animació que ens acompanyarà durant tot l’estiu a la Carral estarà
molt lligat amb les emocions i ens plantejarà un repte molt important pel futur de la
nostra humanitat... però és una sorpresa i no us la podem explicar!

