CICLE INICIAL. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL DE LA ZONA
Programa d’activitats

MATÍ

TARDA

Alberg Montsec-Mur

Pallars Jussà

Guàrdia de Noguera

3 dies / 2 nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Arribada i instal·lació

Plantes medicinals

Descoberta del poble.

Gimcana de l’astrònoma
Fenòmena

El món de les abelles

Tornada

Atac al castell

Els dos regnes

NIT
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Gimcana de l’astrònoma Fenòmena
A partir d’un conjunt de jocs i activitats diverses com son curses de relleus, tallers, jocs de córrer i les explicacions dels monitors, aprendrem tot allò que
podem trobar al cel nocturn com ara les estrelles, les constel·lacions i les galàxies.
Atac al castell
Intentarem arribar al castell que estarà protegit per vigilants i que tractaran d’evitar que la resta de jugadors arribin fins la meta. Per fer-ho es faran servir
dels seus lots i de la seva memòria per tractar d’identificar a la resta dels seus companys¡
Plantes medicinals
Necessitem trobar un llistat de plantes per poder fer l’encanteri de la vida eterna, voleu ajudar-nos?. Cada equip amb l’ajuda d’un monitor ha de trobar el
màxim de plantes en el camí que va des de la casa fins el Castell.
El món de les abelles
Amb l’ajuda d’una arna (sense abelles) els monitors aniran introduint als infants en el món de els abelles tot parlant de les abelles i de la seva importància
pel medi ambient. Posteriorment els infants tindran la possibilitat de fabricar una espelma que podran endur-se a casa.

Els dos regnes
A partir dels dos equips que formem i amb l’ajuda dels lots hauran d’intentar evitar que els contrincants s’apropin tant al nostre regne que el puguin
destruir.
Descoberta del poble
Amb els monitors farem una descoberta del poble trobant els racons més amagats a partir d’un mapa i responent preguntes per conèixer be el lloc on es
situa l’Alberg de Montsec-Mur.
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