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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:

ROOIBOS I PINYA AMB SUC DE POMA 

1. Bullir 200 ml d'aigua i infusionar el rooibos
durant 5 minuts.

2. Deixar refredar i posar-ho en una ampolla de
boca gran amb el suc.

3. Afegir el suc de llimona i l'escorça.

4. Picar lleugerament l'arrel del gingebre i
afegir-lo.

5. Posar la sal, el gel i remenar.

• 1,5 litres d'aigua

• ½  litre de suc de poma

• 5 bossetes d’infusió de 

rooibos i vainilla

• 1 llimona

• 50 grams arrel fresca de 

gingebre

• Sal marina

• Gel (opcional)

Aquesta aigua refresca, rehidrata i gràcies al gingebre i al 
rooibos , és digestiva i relaxant muscular.Quan ho facis a casa, 
deixeu en remull 6/8 hores abans de beure i serà més intensa.
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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:

SERPS VERINOSES

• Rotllos de cartró

• Pintura de colors

• Molta creativitat

1. Pintarem el tub i el deixarem assecar.

2. Després el tallem en una espiral, com si

estiguéssim pelant una poma.

3. Una vegada que tenim la serpentina,

l’enrosquem en un pal per a fer-ho més

còmode per poder pintar taques, tallar la

llengua, etc.
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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:

LA POCIÓ MÀGICA

1. Per convertir-nos en petits mags,
només cal barrejar el vinagre i el
bicarbonat i es produeix una
reacció "química“ i veurem l'escuma
d'una poció màgica!

2. Afegim colorant alimentari , sabó,
llimona, suc de tomàquet, qualsevol
líquid que aporti color és suficient.
Passarem una estona divertida amb
aquesta increïble poció màgica.

• Un recipient

• Vinagre

• Bicarbonat

• Colorant alimentari

(opcional)



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

