
Els nostres sentits són la base de la nostra percepció. Els utilitzem quan volem “gaudir” plenament 
del nostre passeig pel medi natural: les formes, els colors, les olors, els cants dels ocells, els ras-

tres... ens donen informacions que, complementades, ens ajuden a viure les sensacions de retorn als 
nostres orígens vitals d’integració en el medi.
Aprofitem-los i fem un petit joc de recerca que ens ajudarà a fixar-nos en l’entorn.

Durada: 20 minuts.

Mira què he trobat!

 

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT

Material: Càmera fotogràfica.

Activitat per desenvolupar durant el camí o en un moment de descans de l’itinerari. Podem fer servir 
aquesta activitat en moments en què els més xics rondinen o estan cansats de caminar i necessiten 
un estímul. Fem una aturada en un prat o en qualsevol altre espai on es pugui gaudir de l’entorn.

Una persona del grup diu en veu alta: 
A on hi ha... ? (Completar la pregunta amb)

un color (groc, vermell, verd fosc, marró, verd clar, lila, taronja, blau, blanc...)
una forma (ondulada, d’agulla, de cor, de llança...)
una sensació tàctil (suau, llis, rugós, aspre...)
un rastre (una ploma, un excrement, un cau, pèl...) 
un arbre o una planta  (una alzina, un castanyer, un faig, un roure, un pi....; un esbarzer, 

una ortiga, una heura,...)
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La resta del grup, va buscant el que s’ha dit; quan alguna persona ho troba, es queda al seu costat 
tot assenyalant-ho. Tenim tres opcions:

Opció 1: Ho captem amb la màquina de retratar i quan arribem a casa en fem una composició per a 
un fons de pantalla. Per exemple, fulles seques de diferents formes i colors.

Opció 2: Fem fotografies per tal de fer un àlbum de la sortida amb les diferents coses que hem trobat.

Opció 3: Ho mirem, ho comentem i ho deixem al lloc on ho hem trobat.
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