El Bosc Màgic
Resum d'activitats
E. Infantil i C. Inicial

Entrem dins l'imaginari del conte
Coneixerem els éssers fantàstics que ens acompanyaran durant tota l'estada a la casa de colònies.
Ens engrescaran a ajudar-los per trobar el guardià del bosc, i conèixer i cuidar la natura
acompanyats de les fades i follets.

La recerca del Guardià del Bosc
A través d'un joc de pistes ens endinsarem al bosc màgic per conèixer el món de les fades in
follets. Farem diferents activitats que ens ajudaran a creure més en la màgia i apropar-nos-hi.

I maginem el Guardià
Per ajudar als follets i fades a trobar al guardià del bosc, crearem un seguit de cartells que
penjarem per la casa on haurem dibuixat el guardià del bosc tal i com cadascú creu que és. És
moment de deixar anar la creativitat i imaginar-se com deu ser el guardià del bosc! Potser així serà
més fàcil de trobar.

Fem amulets i bossetes d'olor
Els follets i les fades ens ensenyaran a fer uns amulets amb allò que trobem al bosc perquè ens
protegeixin i unes bossetes que desprenen l'olor del bosc per posar sota el coixí i tenir somnis
increïbles.

Endrecem el Jardí deles Fades
Farem una excursió al bosc per submergir-nos en plena natura, familiaritzar-nos amb l'entorn,
conèixer els animalons i les plantes que hi viuen. Podrem així ajudar als follets i les fades a netejar
i cuidar el bosc. Tot tornant a la casa recollirem algunes fulles per crear el llibre de les fades on hi
enganxarem les fulles que haguem recollit i el decorarem.

El Bosc il·luminat
Després de conèixer el món de les fades i follets i ajudar-los cuidant el bosc i buscant el guardià de
bosc, els follets i les fades han preparat una sorpresa molt especial i màgica al mig del bosc que
anirem a descobrir!

Taller defanalets
Com als éssers fantàstics els hi fa mal la llum artificial, prepararem uns fanalets, amb ajuda dels
follets i les fades, per què quan es faci fosc puguem posar-hi una espelma i il·luminar-nos sense
molestar-los.

Land Art
Fent ús dels elements naturals de què disposem, deixarem fluir la nostra imaginació i creativitat
per decorar el bosc de les fades i follets, fer cabanes per als animalons, farem tòtems i tot allò que
ens puguem imaginar!

Contes amb titelles
A la nit ens esperen moments molt especials i màgics acompanyats dels follets i les fades.
Aquestes, ens ensenyaran un conte teatralitzat per agrair-nos tot el que estem fent per elles i per
ensenyar-nos, entre d'altres coses, que ser amable és molt important.

L'arbremàgic
Un cop hem conegut el món màgic de les fades i els follets, els hem ajudat a cuidar i respectar la
natura i en la recerca del guardià del bosc, és el moment d'anar a buscar-lo al meravellós arbre
màgic, on descobrirem que ha passat amb el guardià...

* 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.

