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GENER
Catifes sensorials d’hivern
amb diferents propostes.
Del 9 al 12 de gener. 11.00 h.
Celebrem l’arribada de la nova
estació experimentant amb sal
grossa i fina, neu artificial, bols
i culleres de fusta de diferents
mides per jugar amb els transvasaments, gel, animals que viuen al
fred, etc.
Textures de l’hivern
Del 16 al 19 de gener. 11.00 h.
Experimentarem amb les textures
que ens recorden l’hivern, i farem
entre totes un mural de neu amb
cotó natural, bastonets de cotó,
pintura de sal amb aquarel·la com
Tàpies i pintures amb gel.
Passejada animal
26 de gener - Dia de l’educació
ambiental. 11.00 h.
Busquem animals al parc amb els
més petits. Amb l’ajuda d’imatges
d’animals que hi viuen, però que
també no hi viuen, farem una passejada reconeixent la vida animal
dels espais verds de la ciutat.

FEBRER
Ens cuidem amb les fruites
de l’hivern
1 de febrer. 11.00 h.
Ens farem uns bons sucs de taronja i mandarina amb les aromàtiques de l’hort i aprofitarem la seva
pela per afegir uns claus d’olor i
fer un ambientador natural.
Juguem amb el sol
Del 6 al 9 de febrer. 11.00 h.
Amb diferents materials de la
taula de llum i d’altres que prepararem amb cartró i paper de
colors per fer ombres i projeccions
de molts colors a terra i sobre una
tela blanca.
Celebrarem el Carnestoltes amb
una Gran jam session parquera
Setmana del 13 al 16 de febrer.
11.00 h.
Convidem a tothom per fer un
gran concert al parc amb la música que tots i totes portem a dins!

Experiments amb l’energia.
Del 27 de febrer al 5 de març.
11.00 h.
Aprofitant que el dia 5 de març és
el dia de l’eficiència energètica, els
infants faran alguns experiments.
• Calor: experimentarem l’efecte que té l’energia del sol i els
colors, amb unes ampolles de
diferents colors... estan calentes
o fredes?
• Vent i onades: descobrirem
quina és l’energia que mou el
mar i provarem de fer onades
bufant amb una canyeta sobre
una safata plena d’aigua.
• Politja: Experimentarem la física
amb una politja feta amb material reciclat i jugarem amb el pes
de diferents materials.

MARÇ
Taller d’educació i diversitat
sexual en el marc del Dia internacional de les dones.
8 de març. 11.00 h.
Taller amb Lily la Foxy. Introduïm la perspectiva de gènere amb
aquest taller de Famílies Drags
i l’explicació del conte Liu per la
seva autora.
Jocs amb materials reciclats.
Setmana del 13 al 19 de març.
11.00 h.
En el marc del Dia del consum responsable (Dia 15) i el Dia mundial
del reciclatge (Dia 18):
• Transvasaments amb pinces:
Jugarem a agafar materials
naturals per transvasar amb
pinces, desenvolupant la psicomotricitat fina. Experimentarem
amb aquests materials (nous
amb closca, fruits dels arbres,
llegums grans, pinyes...).
• Mural de cartró cosit entre
totes. Teixirem un mural amb
materials reutilitzats i reciclats.
• Granotes reciclades: Farem
granotes saltadores amb rotllos
reciclats de paper higiènic; jugarem i ensenyarem a les famílies
a fer joguines senzilles.

Joc del Memori pel Dia de
l’arbre/els boscos.
21 de març. 11.00 h.
Buscarem les fulles característiques dels arbres del parc de la
Ciutadella i jugarem al Memori
dels arbres que tenim a l’espai, per
aprendre a reconèixer els nostres
arbres des de petits.

A MÉS...
Racó de contes d’hivern: A Laludo
tenim un racó de contes i llibres
molt ben escollits i pensats per al
desenvolupament harmònic dels
infants. Exposarem tots aquells
contes que parlen d’aquesta estació i els canvis que es produeixen
a la natura.
Espai de plantació: Com cada
trimestre, treballem l’hortet de Laludo amb productes de temporada. Cuidarem les plantes que vam
sembrar a la tardor i veurem com
creixen poc a poc.
Juguem amb la natura: A l´hivern
tot canvia de color i ens movem
envoltats de tons blanc, marrons,
grisos, ... i materials que recollirem
per jugar, descobrir i aprendre.
Minimon: Omplirem, entre tots i
totes, el nou espai de joc simbòlic
de vida natural i d’animals.

