
Activitats i propostes per
passar estones a casa, i fer

el confinament més divertit.
Riu, connecta, però sobretot:

 
QUEDAT A CASA 

Activitats per 
SUPERHEROS

PER TOTA LA FAMÍLIA, I MÉS!

Tot anirà BÉ

més consells a @agipagiramon



Material:
Paper
llapis o boli
colors (opcional)
 
Agafa un tros de paper, escriu un missatge, una dedicatòria, un
poema, un dibuix, una paraula bonica, un repte, una acció,... el
que més us agradi. 
Fes una papiroflèxia: un avió, un vaixell, un barret, una pajarita,
una granota, i les podem deixar per la casa, amagades o no, en
un calaix, un prestatge, al llit, sota un coixí,...
Així altres persones de casa, o tu mateixa, es trobaran els
missatges amagats.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Papiroflèxia missatgera
 



Material:
Espuma d'afaitar
Colorant alimentari.
 
Simplement hem de barrejar espuma d'afaitar amb colorant
alimentari en diferents recipients i ja podem començar a pintar.
 
Per al més peques de la casa, podem fer la variant d'experimentació.
En una safata, cubell o el que creguis convenient, fins i tot la
banyera. Primer els hi fiquem l'espuma d'afaitar sola, i que
experimentin. 
Quan passin aquesta fase, anem ficant el colorant, podem
començar per un color en un costat, després un altre color en l'altre
costat. Barregem dos colors a veure que passa. Seguint el ritme de
l'infant.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Espuma d'afaitar
 



Material:
Retoladors secs
recipients petits
pincells
tissores
aigua
 
Traiem la barra de color de dins del retoladors. Els tallem en
trossos i els fiquem dins dels pots, cada color en un recipient
diferent.
Fiquem dues cullerades d'aigua (si volem els colors més clars hi
fiquem més aigua, en cas contrari hi fiquem poca
aigua, condeix molt).
Deixem reposar i remenem una mica, i ja tenim les
nostres aquarel·les preparades per pintar!
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Aquarel·les casolanes
 



Ingredients:
Patates bullides o pure de patata
Ou
Pratllat o cereals tipus floquets de 
Daus de formatge, tonyina, pernil dolç, pollastre, ous durs de perdiu,
xistorra, bacallà, o el que més ens agradi.
 
Preparem el puré de patata, que sigui espès, i el deixem refredar a la
nevera. Quan estigui fred, agafem una cullerada de puré, fem una bola i la
xafem al palmell de la mà, al mig fiquem el farcit que més ens agradi.
Tapem i tornem a fer la bola. 
Podem arrebossar-la amb ou i pa ratllat o cereals triturats, o les deixem
amb la patata.Podem fer-les fregides amb oli o al forn, i acompanyar-les
d'alguna salsa (saludable) o no.
Aquest recepta ens permet moltes variacions, per tant la podem fer com
més ens agradi. La poden fer totes les edats, i passem una bona
estona entretinguts, bola boleta ven rodoneta. Bon profit!
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Bombes de patata
 



Material:
Daus de storys
Paper i llapis
O podem fer els nostres amb pedres o taps, o simplement
 fitxes petites.
 
Pensem a ficar-hi: personatges, llocs, objectes, accions, emocions,
colors, formes. Els podem adaptar a l'edat dels infants.
Ara si, tirem els daus o agafem els elements a l'atzar,.... i a
escriure històries inventades!
Aquesta activitat ens ajuda a desenvolupar l'escriptura, el
vocabulari, i la imaginació, sobretot!
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Històries inventades
 



Material:
Pinces
Cartolina o feltre
Ulls o gomets o pintat amb retolador
Tisores i pegament
 
Dibuixem un animal que ens agradi amb la boca gran, però
al tanto!! La boca només ha de ser una ratlla al mig. Retallem
l'animal i també, el tallem per la meitat. 
Enganxem cada part a dalt i baix de la pinça.Ja podem començar
a jugar!!
Podem fer un pop i un peix, uns monstruitos, un dinosaure,.... o el
que més ens agradi.
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

se'm va la pinça
 



Material:
Llençols
pinces i cordill
llums 
coixins.
 
Dissenyem cabanes i les construïm, però compte! Han de ser
fortes i estables, nosaltres estarem a dintre.
 
Creem un espai per llegir, per imaginar, per inventar
històries,...
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Cabanes
 



Busquem les sabates més grans de la casa, o ens
podem posar algunes que no siguin nostres.
 
Fem una llista de les cançons que més ens agradin, mogudes,
que ens faci moure el cos.
I a ballar!!!
 
Si volem podem introduir al ball, el joc de les estàtues. Alguna
persona s'encarrega de tant en tant parar la música, i
ens hem de quedar quiets com estàtues.
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Ball de gegants
 



Material:
Papers
Pintura
Rotuladors
 
Ens pintem les mans o els peus i els estampem al paper, un
cop estigui sec, els acabem de dibuixar, decorar, crear,... que
volem fer?
 
 
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Pintem amb mans i peus
 



Material:
1 caixa
eines de manualitats
cartró, elements diferent i molta imaginació
 
Dissenyem el què volem construir, una casa, un castell, un parc
d'atraccions,...
Comencem a elaborar l'estructura, pintem, enganxem amb papers,
decorem
A poc a poc anem construint el material per als espais, dediquem atenció
a cada element, pensem com el podem fer, amb quin material, reciclem,
reutilitzem,...
És una activitat per treballar en diferents espais del dia, per tant ens
servirà com un bon recurs per passar llargues estones.
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Arquitectura creativa
 


