Passejada infantil
Nivells: EI
Durada: 1 matí
Ràtio: 1 educador / 18 alumnes (adaptable a un grup classe)
Objectius:
• Incentivar l’interès per a descobrir el medi i tots els elements que en
formen part.
• Potenciar la utilització dels sentits com a eina per conèixer el medi.
• Discernir, amb l’ajuda dels sentits, elements aparentment similars però
que no són iguals.
• Identificar les diverses espècies vegetals del bosc.
• Observar els rastres dels animals del bosc.
• Descobrir que hi ha molts animals que viuen en aquests espais.
Continguts:
• Fulles (forma, mida, color, tacte d’algunes plantes, plantes que punxen,
enganxen).
• L’olor de les plantes: plantes aromàtiques, els colors de les flors, els
fruits (pinyes, aglans, cireres d’arboç).
• Els invertebrats, els cants dels ocells.
• Rastres.
• Estratègies de supervivència de les plantes
Protocols:
• Presentació dels educadors i de l’activitat als mestres i als alumnes.
• Esmorzar.
• Fer els grups de treball.
• Realització de l’activitat.
• Complimentació de la valoració, el full de registre i entrega de la factura i
de les normatives de l’Àrea d’esplai del Corredor (si s’escau).
Procediments: petit recorregut per descobrir elements del nostre entorn a
través dels sentits: les fulles (forma, mida, color), el tacte d’algunes plantes
(plantes que punxen, plantes que s’enganxen a la roba, ...), la seva olor
(plantes aromàtiques), els colors de les flors, el fruits (pinyes, aglans, cireres
d’arboç, ...), els insectes, el cant dels ocells, ... La passejada es pot
complementar amb alguna rondalla o joc relacionats amb les observacions
realitzades.
Material inventariable: lupes de mà i de captura, càpsules de Petri, tisores,
mocadors per tapar els ulls als alumnes, material pels jocs, jocs de cartes,
pinces i cutters.
Material fungible: llapis, llapis de colors, gomes d’esborrar, maquinetes de fer
punxa, cintes adhesives, retoladors permanents, fulls en blanc.

Material imprès i/o fotocopiat: Notes de camp, pósters d’arbres, pósters
d’arbustos, pósters de rastres, fotocòpies diverses relacionades amb la
temàtiques a tractar (animals del corredor, fruits de tardor, bolets...).

