EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. LA TREMENTINAIRE MANDRÀGORA
Programa d’activitats

Llar Talamanca

MATÍ

TARDA

NIT

El Bages

Talamanca

3 dies / 2 nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Arribada i instal·lació

Excursió a la riera de Talamanca

Torneig medieval

Descoberta del poble
de Talamanca.

Taller d’amulets.

Tornada i Adéu-siau!

Embruixa al rei

Trobem al recepta de la poció

Telèfon de contacte 93 430 16 06

reserves@peretarres.org
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Descoberta de Talamanca
Joc amb un tauler llegant situat a la plaça del poble. Els infants en petits grups, representats amb un tòtem al tauler avançaran o retrocediran segons la seva
tirada al dau i passaran de caselles, sempre que responguin a les preguntes sobre el poble. Les respostes les trobaran voltant pel poble de manera lliure,
pels seus carrers medievals.
Embruixa al rei
Joc amb dos equips. Un equip es la bruixa i els seus ajudants i l’altre es el rei i els seus soldats. Cada equip, té un representant disfressat o de rei o de bruixa,
cadascun en una part del poble. La bruixa reparteix targetes a cadascun dels seus subordinats, les targetes poden ser targetes trampa o targetes de conjur
cap al rei. A més, en cada targeta surt el personatge que ets i t’has de moure com el personatge, intentant arribar al rei.
Excursió a la riera de Talamanca
Descobrir els entorns naturals, la seva flora i fauna en una excursió circular pels boscos de Talamanca fins a
baixar a la riera i tornar a pujar. Descobrirem els seus secrets i llegendes, podrem observar com es vivia fa
segles a Talamanca i fins i tot banyar-nos als seus grogs.

Taller d’amulets
Creació d'un amulet de màgic. Tractarem les plantes, creant una maceració de romaní. Treure'm les seves propietats amb un morter i ficant la maceració en
petits pots amb una porció de mineral del color desitjat, per tal que l'amulet agafi color i poder màgic.
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Trobem la recepta de la poció
Reunim a les nenes i nens davant de la casa i els hi expliquem que ens hem rebut un missatge d’una bruixa, la bruixa Belladona, i que ens ha convidat a que
baixem fins a la font a visitar-la.
Torneig medieval
Gimcana estàtica! Els grups repartits en diferents gremis medievals, disputaran un torneig en l'altra banda del poble, rotant de prova en prova per posar a
prova les habilitats de cada gremi. Com la punteria, equilibri, cooperació, etc...
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