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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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

IOGURT AMB 
MUSLI CASOLÀ

1. Picar les panses amb el ganivet o amb la 
picadora

2. Afegir cereals, sal i mel fins que quedi dur

3. Continuar picant i barrejar uniformement

4. Si volem, podem deshidratar la barreja 
lleugerament al forn sobre un paper, o treballar 
amb les nostres mans fins que estigui sec

5. Posar en els gots una mica de melmelada

6. Cobrir amb iogurt

7. Decorar amb cereals

• Sal marina

• Panses

• Blat inflat

• Blat de moro inflat

• Flocs de civada

• Canyella en pols

• Mel

• Melmelada de maduixa

• Iogurt grec

musli casolà
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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.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

EXTRATERRESTES

• Antifaços de cartró

• Fulls de goma eva o cartolines

de colors

• Molta imaginació.

1. Aquestes màscares extraterrestres són

molt senzilles perquè estan fetes amb

goma eva en forma de poma i

enganxades a un antifaç de plàstic o

cartró.

2. Seguint la forma de l’antifaç sabrem on

retallar els ulls, podem enganxar-hi unes

antenes fetes amb neteja pipes i boles

d’esponja a la punta, i llest!
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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!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

QUI S’HA ANAT?

1. Posem alguns objectes en una safata o 
taula (comencem amb quatre o cinc 
objectes i després augmentem
gradualment)

2. El nostre oponent mirarà els objectes
durant uns segons, després ha de 
girar-se d’esquena i treure’n un. 

3. Ha d'endevinar quin és l'objecte que 
falta.

4. No és tan fàcil com sembla. 

Intenta-ho i veuràs!

• Diferents objectes que 

tinguem per casa tots ells

molt diferents entre si



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

