DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

A l’Amat Verdú celebrem el dia del medi
ambient amb una gimcana.

Escola Amat Verdú
1 de Març de 2011

COM HO VAM ORGANITZAR?
| Vam

| Ens

preparar una jornada ben especial!

vam barrejar nens i nenes de P3 a 6è
per fer unes proves al pati i activitats d’aula.

ELS NOMS DE LES CLASSES
Totes les classes de l’escola escullen a inici de
curs el nom d’un amimal en perill d’extinció.
| Busquen informació sobre l’animal que els
representarà durant tot un curs.
| El dia del medi ambient els animals tornen a ser
protagonistes: a un joc de taula (trivial) i a les
proves.
|

LA GIMCANA DEL MEDI AMBIENT

PROVA 1: ANIMALS AQUÀTICS
|

|

“Els dofins són uns animals molt
sociables, sempre van en grup,
neden en gran grup, cacen junts i
defensen als de la seva família
quan estan en perill. Les tortugues
verdes recorren grans distàncies i
aprofiten les corrents marines per
desplaçar-se i guiar-se. Els taurons
són caçadors solitaris. Els cargols
roses viuen al fons del mar i
s’amaguen quan troben un perill”.
En aquesta prova és molt important
el treball en equip, hem d’ajudar als
companys a fer el recorregut. En
acabar, farem una cursa de
peixets,com si fóssim
taurons
blancs darrere un banc de peixos.
Podem competir amb l’altre grup
per endevinar quins són els taurons
més ràpids!!

PROVA 2: ANIMALS FORTS
|

Els elefants, els cavalls i les vaques són animals gran i forts. Tenen
potes fortes per poder moure’s per espais diferents. En canvi, pel
jaguareté la força no és tan important, cal que sigui capaç de
desplaçar-se per la selva en silenci durant la nit, guiant-se pel seu
olfacte i pels sorolls que sent.

Aquesta prova té dos parts:
|

En primer lloc ens moure’m lentament, com un gran animal pesat
que trepitja amb força. Per moure’ns hem d’avançar el paper de
diari davant la nostra passa. Haurem d’anar tots en fila, com les
grans manades. Si hi ha un perill has de dir “Stop” ràpidament.

|

En segon lloc, per parelles, farem un recorregut a les fosques només
guiats per la nostra parella que ens farà un so acordat. No ens pot
tocar i no ens pot dir res, només fer el soroll pactat.

PROVA 3: SOBRE ELS ARBRES
|
|

“Els coales tenen la gran habilitat de pujar, baixar i
desplaçar-se pels arbres. Els coales viuen en família”.
En aquest recorregut t’hauràs de moure com un coala, 5
dels teus companys hauran d’arribar fins al gimnàs
damunt d’unes xanques. La resta fareu un recorregut
per les espatlleres del gimnàs, com autèntics coales
d’arbre en arbre. Els que arribin abans al gimnàs hauran
d’intentar muntar un trencaclosques, aquí serà bàsic el
bon treball en equip”.

PROVA 4: ELS REIS DEL CEL!!
|

“L’àliga imperial, el trencalòs i el guacamai són aus
majestuoses. Quan volem podem contemplar la seva
bellesa”. En aquesta prova heu de posar en pràctica la
perfecció, haureu de desplaçar sobre el paracaigudes i
sense que caigui una pilota des de la rampa del pati fins
a la font.

PROVA 5: DIVERSES MANERES DE
DESPLAÇAMENT.
|

“El tritó del Montseny, el llangardaix costera, la
granota verí de fletxa i la serp pitó es desplacen de
maneres ben diferents”. En aquesta prova t’has de
moure com ells, fareu un recorregut arrossegantvos pel terra i una cursa de sacs pel passadís.

PROVA 6: L’AIRE I L’AIGUA DONEN VIDA.
|

“Per la vida l’aire i l’aigua són essencials. En
aquesta prova, podreu gaudir de l’experiència de
fer bombolles de sabó gegants. Podreu passar les
vegades que vulgueu, feu una fila i a passar-ho
bé!”
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