
   

MAIG 

 

Per la fira de Sant Ponç 

comprem mel i confitures 

i herbes collides al bosc 

que curen moltes malures. 

 

El maig és un mes molt dolç, 

tots els camps treuen florida 

i esclata per tot el món 

un desig de nova vida. 

 

Vinga, correm a jugar 

tots plegats i amb alegria, 

la mare no ens renyarà 

perquè s'ha allargat el dia, 

 

i els deures prou que els farem 

havent sopat de seguida 

i després reposarem 

amb una bona dormida. 

 

El maig és molt generós 

i ens incita a fer viatges 

perquè encén amb mil colors, 

tendrament, tots els paisatges 

 

i encara que plogui un xic 

tot s'eixuga amb poca estona, 

després hi ha un cel tan bonic 

que mirar-lo ens emociona. 

 

Per la fira de Sant Ponç 

comprem mel i confitures 

i herbes collides al bosc 

que curen moltes malures. 

RODA DELS NUTRIENTS  

MAIG !! 

 
Aquesta Roda màgica, ha rodat 
tot el curs com una baldufa per 
a presentar-nos a cada nutrient! 
Ha estat una súper aventura 
que ens ha fet més savis i sàvies i 
gaudir molt!  

Aquest mes de Maig totes les flors ja 
broten, el sol ja espetega, i nosaltres 
ho celebrem amb tots els nens i nenes 
i amb la roda dels nutrients!! 



 

         Recepte  amb   alguns   dels nutrients: 

 

 

NECESSITEM:  

Regla. 

Llapis. 

Paper de seda  

 Paper de celofán (verd). 

Tisores dentades 

             

ElS NOSTRES NUTRIENTS! 

Us proposem organitzar 

una FESTA MAJOR a l’es-

cola: Quan ve el bon 

temps, pobles d’arreu, 

barris, municipis… orga-

nitzen una gran festa i es 

vesteixen de gala! Recor-

deu que a la festa no hi 

poden faltar els capgros-

sos, la música, el ball, un 

bon dinar popular…!! 

TALLER FLORAL.: CLAVELL DE PAPER  

Tallem el paper en rectanles i amb les 
tisores dentades retallarem els  laterals 
dels costats però només un filet. 

Per la part més estreta del rectangle es 
doplega fent Zigzag ( cap a dins i cap a 
fora) 

Amb el paper celofán verd, emboliquem 
el llapis i  posem un tall al voltant del 
paper.  

Es va aixecant amunt el paper de seda  

FONDUE DE SINDRIA AMB XOCOLATA  

Síndria, xolocalata negra i bastonets de fusta allargats (dels 
de fer "pinchos") 

Renteu la síndria i talleu-la a daus o si teniu un estri per ex-
treure boletes de la polpa també el podeu utilitzar. Feu fon-
dre la xocolata al bany maria o al microones.  

Quan tingueu la xocolata fosa poseu-la en un bol a la taula. 
Amb un palet ja podem punxar i fer xup-xup amb la síndria! 

 


