Proposta per celebrar el

Dia de la Natura

3 de març de 2016

Infantil:
Amb els nens i nenes d’infantil farem l’experiment de sembrar una llentia. És un experiment
que els agrada força perquè poden observar el seu creixement molt ràpidament.
Treball previ
Demanar a les famílies pots de vidre o plàstic per poder sembrar les llenties amb els
infants. També podem aprofitar el dia que al menjador tenim Iogurt per treballar el
reciclatge durant el temps del migdia.
Tenir tot el material a punt: pots, cotó, llenties

Com realitzar els testos

Els nens i nenes han de posar entre el cotó humit unes quantes llenties. Tenir
en compte que cal que facin l’experiment 2 ó 3 dies abans del dia de la festa
perquè els nens s’ho puguin portar a casa.

De 1r a 3r
Treball previ
Demanar a les famílies un pot de plàstic per que els nens puguin tenir el ninot amb
aigua. També podem aprofitar el dia que al menjador hi ha iogurt i treballar el
reciclatge durant el temps del migdia.
Tenir tot el material a punt: mitges, ulls, gometes de pollastre per fer el nas i tancar el
ninot, retoladors vermells per pintar la boca, terra per poder sembrar.
Com realitzar els testos
Cal omplir una mica amb sorra el cap, per fer-ho millor es podrà posar
a un tub que es permeti posar una mica de terra i desprès posar les
llavors de gespa. Omplir la resta del cap amb més terra. Posar el cap a

sobre del pot de plàstica amb aigua. Cal fer això uns 10 dies abans de la festa perquè els nens
puguin en dur-se el cap.

De 4t a 6è: Reutilitzar pilotes en testos
Per poder reutilitzar les pilotes que al llarg del curs s’han anat trencant podem fer el següent:
Treball previ:
Caldrà demanar a l’escola quina pot ser la millor ubicació per aquests testos.
Caldrà engrescar als nens/es perquè puguin elegir les plantes aròmatiques que els
agradaria, on les posarem, quan es faran visibles i com inagurarem aquest espai....
Tenir tot el material a punt: els plantells de les plantes aromàtiques, la terra per
plantar, les pilotes tallades.
Com realitzar els testos

Tallar la pilota perquè sembli un test; això caldrà que ho faci el monitor.
Desprès ho omplim amb terra i plantes aromàtiques per poder decorar espais de
l’escola.

Aquell dia potser aprofitant que els grans deixen les seves plantes per guarnir l’escola caldria
fer una mica de música i donar protagonisme als grups que deixen les seves plantes a l’escola.

Fer una mica d’ambientació i inaguració

Fes una mica d’ambientació amb banderoles perquè el dia 3 de març tinguem constància de
que hem treballat per aquell dia sigui un dia especial
Inauguració amb música i la plantada dels testos.

