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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.

PIRULETES DE PERNIL DOLÇ I 
FORMATGE

1. Agafar una llesca de pa de motlle.

2. Tallar en tres parts iguals i
eliminar les vores.

3. Col·locar sobre de cada part la
mateixa quantitat de pernil dolç i
formatge.

4. Finalment s'enrotlla i es punxa al
pal de les broquetes.

• Llesca de pa de 

motlle.

• Pernil dolç.

• Formatge per 

sandvitx.

• Pal de broqueta.

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.

GERROS AMB GLOBUS

• Gots o recipients de 

vidre

• Tisores

• Globus

1. Tallar la part del globus per on

s’infla i amb cura emboliquem el got

de baix a dalt perquè l'obertura del

globus coincideixi amb la del got.

2. A l'obertura petita posar les flors.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Aquesta és una forma molt
divertida de reciclar pots de iogurt i
altres recipients. També es pot fer amb
envasos de plàstic.
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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!

UNA LLIMONA I MITJA 
LLIMONA

1. Seure tots en rotllana i assignar un
número a cadascú.

2. El número u comença dient "Una
llimona i mitja llimona trucant a
quatre llimones i mitja llimona" i el
quatre ha de contestar dient primer
el seu número i cridant a un altre, i
així successivament. Si es diu molt
ràpid aniran apareixent les primeres
equivocacions i les rialles.

• RES! 

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Mentre fem una crida 
a l'altre podem col·locar-nos les 
mans a la orelles i agitar-les, el 

jugador que tinguis a la teva dreta 
haurà d'aixecar la mà esquerra i al 

seu torn el de l'esquerra la seva mà 
dreta.



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
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