
El divendres 30 d'abril els gossos i gosses van
rebre una visita molt especial. Es tractava de
la Clara (una mare de l'escola) que venia a fer
de contacontes tota carregada amb una gran
maleta plena de contes! Tots aquests contes
tenien una cosa en comú: la natura,
especialment les plantes! Ens van mostrar
històries fantàstiques on ens ensenyaven el
creixement d'una llavor, com cuidar d'un jardí
fet malbé, la importància de les plantes...
Vam aprendre moltes coses sobre la natura i
fins i tot ens va regalar unes llavors de
llimona per a plantar-les! Hem plantat les
llavors al bosc i a un test i hem anat fent un
seguiment sobre el seu creixement.
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LA CONTACONTES CLARA



MR. FOREST

El dimarts 25 de maig vam tenir una altra sessió
del Mr. Forest al bosc.
En aquesta va incloure un recorregut gravat
amb una app (wikiloc) fent una petita ruta, i
deixant constància en unes fotografies d'alguns
arbres característics que els infants van triat . 
Un cop gravada la ruta, vam tornar a la font de
Sant Salvador amb unes fulles dels arbres triats
amb les quals vam pintar per sobre amb ceres.
Mr Forest prepararà un full amb la ruta triada i
les imatges de les fulles amb un codi QR per tal
de que les famílies pugueu consultar el circuit
que vam fer, quins arbres vam triar i on estan
localitzats.



El passat dimecres dia 21 de maig vam
anar a la Plaça de la Sedeta a gaudir del
Joc Perdut. Allà, ens vam reunir amb
diferents escoles del districte de Gràcia,
nens i nens de P5, per a buscar el Joc
Perdut. Van aparèixer diferents
personatges com un rei, un músic, una
pagesa... Tots volien comprar un somni a
canvi d'un joc, els quals després
posàvem en pràctica tots plegats i
resultaven ser la mar de divertits! Alguns
d'aquests jocs eren danses ben
mogudes i d'altres eren jocs tradicionals
molt engrescadors. A més, per cada
somni apareixia un animal que es
passejava pel nostre voltant, com ara un
lleó, una gallina, un pop, una jirafa... I al
final vam trobar el joc perdut, que era...
La cançó de la felicitat!!!! 
Ens van regalar una samarreta com a
record i ho vam passar d'allò més bé! 

SORTIDA AL JOC PERDUT


