Granja
Resum d'activitats
C. Inicial i Mitjà

Apropem- nos als animals
Entrarem dins del tancat on hi ha alguns animals pasturant. Així els coneixerem i interactuarem
amb ells abans d'imaginar-nos quina podria ser la seva història.

Coneixem els animals
Realitzarem per grups una gimcana d'observació on hauran de respondre diferents preguntes a
partir de l'observació directa. D'aquesta manera coneixerem els animals autòctons de la zona i els
animals típics de granja.

Coneixem les eines i donem menjar a les gallines
Resoldrem un enigma que ens ha deixat un entremaliat ratolí per descobrir les eines de pagès i
trillarem el blat per donar de menjar a les gallines.

L'hàbitat natural dels animals i els seus perills
Passejarem pel bosc per on pasturen lliurement els animals per anar descobrint rastres i pistes
que els animals van deixant per allà on passen.

Cuidem la llar dels animals
Coneixerem i ens repartirem les diferents tasques que s'han de realitzar per tenir cura dels
animals. A més, farem una petita cursa per fer el llitet amb palla més còmode de tots pels xais!

Endinsem- nos en el bosc
Aprendrem en què ens hem de fixar per reconèixer les plantes i descobrirem el bosc que envolta
la masia i tot el que s'hi amaga.

L'hort dela masia
Farem una volta per l'hort per descobrir d'on provenen alguns dels aliments que mengem,
realitzarem algunes de les tasques per cuidar l'hort i potenciarem el nostre sentit de l'olfacte i del
tacte!

Els jocs tradicionals depagès
Jugarem a diferents jocs tradicionals de la pagesia que es feien fa molts i molts anys enrere i
coneixerem algunes de les cançons populars d'aquell temps.

* Aquest programa ha estat adaptat per a colònies tant de 2 com de 3 dies i segons el nombre de participants. Per
conèixer tota la informació sobre cada una de les activitats i els horaris de les colònies no dubteu en contactar-nos a
in f o@albaser veis.com o al 972 59 05 07.

