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A MENJAR!

AVUI CUINEM JUNTS
És una forma de compartir l’elaboració de 
receptes amb els teus fills, involucrant-los a la 
cuina i fent-los partícips de les seves pròpies 
creacions culinàries.

MARIETES

1. Tallar dues formes rodones al pa de
motlle.

2. Untar una part rodona de crema de
cacau (inferior).

3. L'altra rodona de melmelada (superior).

4. Unir les dues meitats.

5. Col·locar les llavors de xocolata sobre
de la capa de maduixa i els dos ulls.

• Pa de motlle

• Melmelada de maduixa

• Crema de cacau

• Llavors de xocolata

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:
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A JUGAR!

AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

CAIXA DE REGAL PIRÀMIDE

• Cartolina

• Cartró

• Regla

• Llapis

• Tisores

• Cinta.

1. Dibuixar la platilla sobre la cartolina, retallar i

doblegar per les línies. Ferm un forat a la punta

de cada triangle.

2. Introduïr la cinta pels forats i tancRm. Ja tenim

la nostra caixa regal.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc:
Pots decorar-les al tu
gust i fer-les de
diferents mides
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AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.

A VIURE!

ENDEVINA ENDEVINALLA

1. BuscRquem o crear frases per descriure
objectes o personatges per endevinar. 
Triar la persona encarregada de dir-nos la 
primera endevinalla, el que primer encerti
serà el següent a proposar una endevinalla.

2. El que encerti més vegades serà el 
guanyador.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Les endevinalles amb jocs de paraules són fantàstics
recursos per aprendre i conèixer objectes d'ús quotidià.

• ¡Imaginació!

Jo, o ell, dit al revés; 

t’acabo de dir qui és.

( Lleó)



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

Envia les teves fotos o videos a: 
hello@Scolarest.es

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estigues atent

a MiEurest

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

mailto:hello@Scolarest.es

