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GINKANA TARDOR O CASTANYADA INFANTIL
Si voleu fer la ginkana de tardor l’horari serà de 10:30 – 13:30. Si
feu la Castanyada al matí es farà la ginkana de tardor de 10:30
-12:30 i de 14-15 vindrà la castanyera.
EDAT
Aquesta ginkana de la tardor està pensada per nens/es d’Educació
Infantil de 3 a 5 anys.
OBJECTIUS
- Destacar els aspectes més rellevants de la tardor i de la castanyada
- Fruir la tardor de forma lúdica.
CONTINGUTS
Els continguts de les nostres ginkanes de tardor variaran cada any.
D’aquesta manera els nens que repeteixen sempre trobaran una
ginkana diferent.
METODOLOGIA
- Breu salutació i per anar-nos apropant al nostre objectiu...el
teatre de titelles.
- El teatre de titelles: ens enviarà a resoldre una determinada problemàtica relacionada amb la tardor. Les nostres titelles ens facilitaran un
mapa per orientar-nos al bosc i d’aquesta manera trobar les diferents
proves que ens portaran a conèixer i estimar la nostra tardor.
- Anem al bosc - les proves: pels voltants de la masia, i per tant, en
format de ginkana trobarem diverses proves. A cada prova
observarem diferents aspectes relacionats amb la tardor, sense
deixar de banda, les troballes que els nens puguin fer in situ.
- Conèixer la tardor és un bonic present i per aquest motiu la nostra
tardor ens deixarà un regal o el farem.
Al tenir grups d’Educació Infantil que ens venen els tres cursos del
cicle, perquè cada any suposi una descoberta nova, tindrem una
ginkana de tardor diferent. Si voleu informació més acurada dels
continguts que es desenvoluparan cada any poseu-vos en contacte
amb nosaltres i us enviarem una ﬁtxa més detallada de la ginkana que
es desenvolupi aquella temporada. Esperem us resulti atractiu...
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