
PROPOSTES PER SETMANA SANTA 

OU DE PASQUA - EXPERIMENTACIÓ AMB XOCOLATA 

Setmana santa ha arribat i us proposo fer un ou de pasqua pintat amb xocolata. Per aquesta 

activitat necessiteu cartolina i ColaCao o qualsevol xocolata en pols. Per preparar la "pintura 

de xocolata", només necessiteu agafar un bol, posar la xocolata en pols i anar afegint aigua 

de mica en mica, molt poca quantitat perquè us quedi espessa. Aquesta activitat quan la 

fem a la classe, d'entrada no els hi explico que és xocolata, perquè si no molts no pinten i 

perquè és molt divertit veure com ho van descobrint a mesura que passa l'experimentació. 

Haureu de deixar reposar l'ou un dia més o menys perquè la xocolata quedi seca. L'endemà 

el podeu decorar de la manera que vulgueu, pel costat de la xocolata o aprofiteu la part del 

darrere per pintar-lo. Us deixo unes imatges per si us voleu inspirar: 

 

 



 

 

  



ANEM A LA PLATJA! 

Per aquesta setmana santa he pensat una activitat que ens pugui fer viatjar una mica sense 

sortir de casa. Us proposo crear una platja amb farina de galeta. Necessiteu una safata o 

galleda força gran per poder posar tota la farina de galeta i després hi podeu incorporar tot 

d'elements o estris que us recordin a la platja: petxines, pedres, peixos o una galleda i una 

pala... De fons podeu posar el so del mar i així creareu un ambient més real.  

Un cop acabada l'activitat, si la farina de galeta està bé, la podeu guardar per jugar un altre 

dia o deixeu directament la platja muntada si els hi ha agradat. Ho podeu anar transformant 

en diferents espais en funció de les joguines o material que aneu afegint: granja, 

construcció, bosc... 

Cal dir que jo ho faig amb farina de galeta perquè bàsicament és comestible, agafar sorra de 

la platja a grans quantitats està prohibit (i jo en necessitaria molta) i ho trobo més segur per 

tants nens, però si teniu sorra i ho preferiu, ho gaudiran igual.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


