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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:

ESMORZAR PER A LA MARE

Taronges per a suc

Maduixes fresques

Pan de motlle(podem 

utilitzar el pa de 

sèsam casolà)

Melmelada de nabius

Mantega

Oli d'oliva verge extra

750

200

200

80

40

10

1. Passar per la planxa amb unes gotes d'oli, tallar
les llesques amb un motlle de galetes en forma de
cor

2. Posa mantega i melmelada a les llesques de pa

3. Acompanyar d'un suc de taronja batut amb unes
maduixes, deixar a part unes maduixes senceres
per acompanyar

Sorprendrem a la mare amb aquest

esmorzar especial i la targeta amb

el missatge dedicat a ella.

.
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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:

UN LLIRI PER LA MARE

• Paper rosa, 

netejapipes

• Llapis

• Cinta

• Tisores

Traça el contorn de la mà en el paper rosa i retalla.

Enrotlla la part inferior de la forma de la mà en un

con, deixant un forat molt petit a la punta de el con,

per introduir el netejapipes. Utilitzem un petit tros

de cinta per unir-lo i fem servir un llapis de fusta

per donar forma als pètals per fora.

Col·loquem el netejador de pipes verd com la tija.

Ja tenim la flor per a la mare !!
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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:

UN JARDÍ FAMILIAR

Dibuixem la base d'un test en el nostre mural de paper.

Ens pintem el palmell de la mà de color verd i la estampem en
el full just a sobre de la base del test que hem dibuixat.
Cadascun dels dits seran les tiges de les flors que
decorarem pintant amb els dits.

Tots els membres de la família haurien d’elaborar un test i
decorar amb flors i molta creativitat. Veurem com les
plantes del papa i la mama han crescut més.

• Un full de 

paper gruixut

o cartolina

• pintures o 

aquarel·les de 

colors



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

