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Descripció d’un animal i les seves característiques.

Pantalla general: Coneixes els
animals...

Et dóna les peces per construir un Tung-mòbil.
Cal pintar-les i imprimir-les.

Pantalla general: Construeix el teu
Tung-mòbil.

Et dóna els retallables per montar una granja de paper.

Pantalla general: Pinta, retalla i
monta.

Accés a 4 escenaris diferents d’una finca agrícola. A cada escenari hi ha
diferents llocs per visitar.

Pantalla general: Comença una
nova aventura.

L’ESTABLE.
• La vaca i les seves utilitats.
• Donar menjar i munyir la vaca.
EL CORRAL.
• La gallina i les seves utilitats
• Posar les gallines al galliner (6 gallines)
• Donar menjar
• Recollir els ous.
L’HORT.
• Sembrar mongetes.
• Classificar hortalisses segons la part que ens mengem.
• Recollir pastanagó i cebes.

L’estable

El corral

L’hort
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ELS CONREUS.
•
Els arbres fruiters, les patates i els girasols.
•
Fes parelles de girasols.
•
Classificar les fruites segons la quantitat de pinyols que tenen.
•
Classificar els arbres segons l’època de l’any que fruiten
ELS SESTADORS
•
Tondre les ovelles
•
Marcar les ovelles i posar picarols
•
Treure les ovelles a pasturar
EL TALLER
•
Col.locar les eines al seu quadre.
•
Arranjar el tractor.
LA CUINA
•
Jo veig una cosa que comença per... (ampolla, ganivet, escombra,
taronja, cassola, pernil,rellotge, finestra, bombilla, formatge, plat, nevera,
ous.)
•
Ordenar la cuina i classificar les deixalles en diferents cubs de reciclatge.
•
Fer mermelada de maduixa.
LA QUADRA
•
Descripció i característiques de diferents races de cavalls.
•
Caçar ratolins
•
Fer grups triples de ratolins.

Els conreus

LA SOLL
•
Descripció i característiques del porc.
•
Fes un puzzle.
•
Fer que la truja doni de mamar als porcellets
LA CONILLERA
•
Col.locar cada conill al seu caixó.
•
Donar de menjar als conills.
•
Memòria musical: parelles de conills.

La soll

IDIOMES: català, castellà i anglès.
VALORACIÓ GLOBAL: Molt interessant per a l’àrea de medi.

Els sestadors

El taller

La casa

La quadra

La conillera

