
PROGRAMACIÓ OCTUBRE

LUDOTECA



DEL 1 AL 2

RATATOUILLE1
BOSSES DE TELA

2 PEIXOS CONTES

Decorarem amb
purpurina aquests
peixos tan bonics.

Ens divertirem explicant contes.

Farem bosses de roba per a 
guardar el nostre berenar i les
decorarem amb pintura.

Pintem al personatge de la 
pel·lícula “Ratatouille”.



GIRA-SOL4

MINIONS5

Crearem un animat gira-sol 
amb purpurina.

Crearem a aquest minion
de la pel·lícula “Gru, mi 
villano favorito”. 

TABLETS

Ens divertirem jugant amb
les tauletes.

GLOBUS

Ens divertirem aprenent a fer
figures de globoflèxia i jugarem
amb elles.

DEL 4 AL 9



5

MÀSCARA ADIVINA LA PARAULA6

6

Amb plats i cartolines
farem aquesta
magnífica màscara.

Amb la pissarra de la 
ludoteca jugarem a 
endevinar paraules.

Amb purpurina de diversos 
colors decorarem aquest
polp tan divertit.

Tots junts jugarem al veo-veo.

SOTA EL MAR QUÈ VEUS?7



PEDRA PRECIOSA8

PUNT DE LLIBRE
9

PARACAIGUDES

Ho passarem genial jugant
amb el paracaigudes.

GLOBUS

Aprendrem a fer figures amb
globus i ens divertirem jugant
amb elles.

Amb diferents granadures de 
colors decorem aquesta 
pedra preciosa.

Amb cartolina, purpurina i 
diferents colors crearem
aquests punts de llibre.



MUSSOL11 LA BOMBA

Jugarem a bomba.Amb ajuda d'un bastonet
pintarem a aquest mussol
amb els colors de la tardor.

DEL 11 AL 16

FULLA DIVERTIDA TELÈFON TRENCAT13

Juguem al telèfon trencat.Amb diferents ceres de 
colors crearem aquesta
divertida fulla.



UNICORN JOC DE MÍMICA14

Amb granadures i 
purpurina crearem aquest
bonic unicorn.

Jugarem al joc de mímica.

HALLOWEEN ADIVINA LA PEL·LÍCULA 15

Ho passarem genial 
jugant a les pel·lícules.

Amb diferents materials
crearem un personatge
d'Halloween.



S’APROPA HALLOWEEN SABATA AMAGADA17

Jugarem a la sabatilla per darrere.
Amb cartolina farem una 
carabassa i un Frankenstein.

CONTESFLORS16

Amb cartolina, bastonets i 
diferents pintures de 
colors farem aquesta dent
de lleó.

Explicarem contes.



18

19

Amb cartolina i cotó 
crearem aquest súper 
fantasma.

Crearem aquestes aranyes
peludes tan divertida.

FANTASMES LIMBO

Ho passarem genial ballant limbo.

QUÈ VEUS?

Ens divertirem jugant a jocs populars.

DEL 18 AL 23

ARANYES



MONSTRES20

21

ADIVINEM LES CANÇONS

Avui jugarem al joc d'endevina la cançó.

PINTA CARES

Avui ens pintem la cara de 
personatges d'Halloween.

Amb pintura i bastonets
crearem aquesta mà
d'esquelet.

Crearem un divertit 
monstre amb cartolina i 
colors.

MANS D’ESQUELET



MÀSCARES DE HALLOWEEN22

20

ADIVINA LA PARAULA

Entre tots crearem un conte.

Amb colors i cartolines
crearem antifaços terrorífics.

Jugarem a endevinar la paraula.

FEM UN CONTE

Amb retoladors dibuixarem
cares d'allò més terrorífiques 
als globus.

GLOBUS TERRORÍFICS23



GAT NEGRE25

BRUIXA26

CONTES

Explicarem contes.

PEL·LÍCULES

Jugarem a adivinar pel·lícules.

Amb cartolines i colors crearem un 
divertit gat negre.

Crearem una bufona 
bruixa amb cartolines, 
colors i purpurina.

DEL 25 AL 30



CONTES27

POSTALS HALLOWEEN28 QUÈ VEUS?

Jugarem al veo-veo. 

4

Crearem amb diversos 
elements un paisatge
molt terrorífic.

Explicarem el conte d'Halloween.

Farem postals i les dedicarem.

PAISATGE HALLOWEEN



CARBASSES29

MAQUILLATGE DE HALLOWEEN30

CONTES DE HALLOWEEN

Ho passarem genial 
explicant contes.

FESTA DE DISFRESSES

Ens pintarem la cara amb motiu
d'Halloween.

Crearem mini carabasses 
amb sorpresa inclosa.

Ens ho passarem genial fent un 
concurs de disfresses.


