
ACTIVITATS DE LLEURE 
PER REALITZAR A ZONES EXTERIORS (TERRATS,BALCONS)

FESTA DE L’ESCUMA

COM HO FEM:

Tallem una ampolla d’aigua per la part de
baix i li posem un calcetí de deport que
tinguem per casa. Posarem un recipient
amb aigua i sabó d’escurar. Introduirem la
part del calcetí dins al recipient d’aigua i
sabó i per la part de dalt de la botella
bufarem i ens sortirà l’escuma.

ANEM A LA BOLERA

COM HO FEM:

Agafem botelles d’aigua i amb retoladors i gomets les
decorarem, també podem imprimir dibuixos i retallar-
los i apegar-los a les botelles. Posarem 5 dits d’aigua,
col·locarem les botelles a un punt determinat del
l’espai on anéssim a jugar, amb l’ajuda d’una pilota
intentarem tombar el major numero de botelles
possible, amb un paper podem anar apuntat les
botelles que anem tirant, al final del joc sumarem la
totalitat de punts el nombre més gran es el qui
guanya.

CURSA DE VAIXELLS

COM HO FEM:

Buscarem per casa taps de botelles de vi, unirem 3 taps
amb l’ajuda de unes gomes d’enciam, si tenim silicona ho
apegarem. Per fer la vela utilitzarem un tros de goma eva,
podem decorar-la amb una calavera pirata, per enganxar-la
als taps utilitzarem un escuradents. En farem dos de
diferents. Omplirem un ribell d’aigua i els posarem dins per
fer-los córrer utilitzarem la nostra bufada, intentarem arribar
a l’altra punta de ribell per poder guanyar la cursa.

SOM ARTÍSTES

COM HO FEM: 

Amb l’ajuda de la part de baix de les botelles
podem dibuixar flors, amb l’ajuda dels pinzells
podrem dibuixar les fulles i les branquetes,
també podem utilitzar forquilles de plàstic per
fer un altre tipus de flor. Segur que ens surt un
quadre fantàstic!

FEM DIANA
COM HO FEM: 

Dibuixarem al terra del terrat 4 rodones una dins
de l’altra, a cada rodona li posarem un numero, 10-
20-30-40 seran els punts, d’una certa distancia
llençarem l’esponja en una mica d’aigua per a que
faci una de pes, aneu anotant els punts a un full, al
finalitzar la partida sumarem els punts guanyarà
qui més punt tingui.

Material: Recipients, aigua, 
mistol, ampolla d’aigua, 
calcetí de deport, tisores.

CURSA DE TAPS
COM HO FEM: 

Tindrem a un extrem del terrat un ribell amb aigua i
dins posarem taps de botelles de totes mides, a l’altra
banda del terrat tindrem un altre ribell buit, de dos en
dos i amb l’ajuda de palillos xinesos intentarem
traspassar lo màxim de taps possibles amb el mínims
temps possible, quan acabem el primer grup ho farà
l’altre grup, guanyarà l’equip que hagi traspassat els
taps amb el menor temps.

Material: Botelles d’aigua, gomets, 
retoladors, dibuixos, tisores, pilota 
petita.

Material: Taps de botella de vi, 
gomes d’enciam, silicona, 
goma eva, tisores, 
escuradents, retoladors, ribell.

Material: Guíxols, esponges,
ribell amb un poc d’aigua, fili,
llapis.

Material: Botelles d’aigua
petites i grans, un foli A3,
pinzells, forquilles plàstic,
plats amb pintures varies.

Material: 2 ribells, taps de
botelles, pals xinesos.


