AVUI CUINEM JUNTS
A MENJAR!

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.

COQUITOS
INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

• 200 grs. de coco.

1.- Barrejar els ingredients secs en un
recipient.

• 2 Ous.

2.- Incorporar poc a poc els ous i el rovell
fins que estiguin ben barrejats.

• 150 grs. de sucre.
• 1 Rovell d'ou.

• Essència de vainilla. 3.- Afegir l'essència de vainilla i passar a una
màniga pastissera.
• Sucre glass per
4.- Formar copitos i posar al forn escalfat
empolvorar.
180° fins que estiguin rossencs.
Escampar-hi sucre glass.
Deliciós!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

AVUI CREEM JUNTS
A JUGAR!

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

CISTELLES MÀGIQUES

MATERIAL:

• Envasos de plàstic de
qualsevol mida

• Fils de colors o llana
• Cola blanca.

DESENVOLUPAMENT:

1. Escampar cola al voltant de l'envàs de plàstic,
fins a l'alçada que es desitja que arribi la
cistella.

2. En un recipient profund, barrejar aigua i cola a
parts iguals. Submergir-hi el fil de la llana a
utilitzar fins que estigui ben xop

3. Enredar la llana al voltant de l'ampolla i a la seva base, donant-li formes

esbojarrades, soltes i abstractes. Deixar assecar almenys 24 hores, al cap de

les quals, la llana haurà adoptat la forma de l'envàs seleccionat.

4. Separar l'envàs de la llana i, com per art de màgia, les cistelles artesanals

estaran disponibles per a guardar els teus objectes més preuats
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AVUI JUGUEM JUNTS
A VIURE!

És la forma perfecta per a gaudir amb els
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt
divertida.

ENDEVINA ON ETS
MATERIAL:
• 1 mocador o tros de
roba per tapar els
ulls

DESENVOLUPAMENT:

1. Es tracta de tapar els ulls a un membre
de la teva família i, amb molta cura,
agafant-lo de la mà li vas fent un tour
per la casa.

2. Intenta confondre’l entrant en les
diferents habitacions diverses vegades.

La diversió
està assegurada!

3. Quan creguis que és el
recorregut en una de
persona, fins i tot amb
haurà d'endevinar a
està.

moment, acaba el
les estances i la
els ulls embenats,
quina habitació

4. Es tracta d'un joc d'orientació que ens
ajudarà a descobrir si coneixem
perfectament tots els racons de casa
nostra.
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Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

ENS ENCANTARIA VEURE
EL RESULTAT!
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

