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1. Provem pentinats estranys.  

 
2. Preparem un esmorzar sorpresa per algú. 

 
3. Fem un metre casolà per mesurar quant hem 
crescut aquest estiu!  
 
4. Mirem una pel·lícula muda. 
 
5. Busquem màquines antigues a casa els avis i fem-
les anar! (tocadiscs, màquina d’escriure...)  
 
6. Comencem una col·lecció. 
 
7. Construïm un castell de sorra. 
 
8. Tastem un menjar nou! 
 
9. Fem un robot amb material reciclat.  
 
10. Avui fem d’artistes! Estampem una samarreta. 
 
11. Ens convertim en famosos? Provem-nos roba i 
fem fotos! 
 
12. Deixem-nos d’e-mails! Avui escrivim una carta  
amb paper i llapis a un amic! 
 
13. Juguem al voleibol amb globus d’aigua. 
 
14. Juguem al Jenga? A qui li tremola la mà? 
 
15. Fem una cursa de sacs amb els amics. 
 
16. Fem una cabana amb cadires i un llençol. 
 
17. Avui toca fer brotxetes de fruita! 
 
18. Construïm una pista d’obstacles. 
 
19. Crea una coreografia per la teva cançó preferida! 
 
20. Tens mitjons vells sense parella? Converteix-los 
en titelles! 
 
21. Fes d’artista: pinta amb els dits! 
 
22. Fem un pícnic? 
 
23. Fem una sessió de fotos fent ganyotes? 
 
24. Agafem la lupa i anem a buscar bitxets al parc. 
 
25. Fem una disfressa. 

 
26. Escoltem música de fa 50 anys. (Anys ’60)  
 
27. Quantes vegades seguides pots saltar a la corda 
sense equivocar-te? 
 
28. Fem un trencaclosques. 
 
29. Triem un país a l’atzar i aprenem a dir “bon dia” 
en el seu idioma. 
 
30. Amb les olles podem fer un bon concert de 
percussió! 
 
31. Inventem-nos un llenguatge secret. 
 
32. Anem a la biblioteca? Segur que trobem un llibre 
interessant! 
 
33. Saps qui eren els teus besavis? Construeix l’arbre 
genealògic familiar. 
 
34. Agafa un frisbee i fes-lo volar! 
 
35. Fem gelats de sucs de fruita? 
 
36. Aprenem a fer un truc de màgia. 
 
37. Muntem una gimcana. 
 
38. Juguem a la gallineta cega. 
 
39. Aquesta nit mirem estels! 
 
40. Aprenem el nostre nom en llenguatge de signes.  
 
41. Fem un concurs de massatges? 
 
42. Plantem una planteta? 
 
43. Decorem la taula per sopar. 
 
44. Ens inventem una cançó? 
 
45. Endrecem la nostra habitació. 
 
46. Visitem algun museu estrany? 
 
47. Preparem una llimonada? 
 
48. Fem un autoretrat. 
 
49. Preparem una amanida de 5 colors? 
 
50. Fem una batalla de coixins! 


