M’AGRADA EL PEIX
Activitats infantils per apropar els més petits
al món del peix

El món dels taurons

Taller de toca-toca de mandíbules
Memory de peixos

Busca les parelles de peixos
Pintem el nostre peix

Taller de dibuix i pintura amb pigments naturals
Fem mandonguilles de peix

Taller de cuina per als petits xefs
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El món dels taurons: Taller de toca-toca de mandíbules
El taller incorpora
taurons
dissecats, mandíbules grans i
petites, embrions i altre material,
en part obtingut durant campanyes
científiques i en
part posat a
disposició pel museu "El Cau del
Tauró" de l’ Arboç (Tarragona), on
hi ha la col·lecció més important
d´Europa i la tercera del planeta
sobre el món del tauró.
Descobrim la veritable naturalesa
dels taurons: animals de gran bellesa,
víctimes i no enemics, depredadors de
gran importància a l’ecosistema i com
a recurs renovable que necessiten
protecció.
Aquesta iniciativa té com a finalitat
canviar la percepció del públic
sobre els taurons i sensibilitzar
nens i adults sobre els valors i la
fragilitat
de
la
biodiversitat
marina.

Memory de peixos: Busca les parelles de peixos!
Les imatges de les targetes s’han
obtingut fotografiant peixos dels
mercats o de les llotjes catalanes
que gracies a la seva frescor
reflecteixen millor la seva forma i
color als ulls dels nens.

Anem a bussejar al mar de la
nostra
costa
fins
al
descobriment dels peixos que
l'habiten, des del més famós a
altres menys coneguts. Fem
servir la nostra memòria per
reconèixer i descobrir tots les
parelles
de
peixos
que
s'amaguen sota el mar.

Aquest taller té com a objectiu
ensenyar als nens a reconèixer les
espècies de peixos i marisc de la nostra
costa a traves d'un joc tradicional,
senzill i divertit.

Pintem el nostre peix: Taller de dibuix i pintura
Les pintures naturals, transpirables i no
tòxic garanteixen la plena llibertat
d'expressió artística per pintar els peixos
reals que seran els nostres models. Els
colors son mes brillants i els resultats
sorprenents!

Transforma’t per a un dia en un
petit artista i pinta i acoloreix el
teu peix favorit
com més
t'agradi.
Aquesta iniciativa té com a
objectiu que els mes petits
coneguin peixos diferents i
faixin
treballar
la
seva
imaginació. Es podran emportarse el treball fet al taller.

Fem mandonguilles de peix: Taller de cuina per als petits xefs
Qui diu que cuinar peix fresc és
difícil? Aprenem a preparar sabros
mandonguilles de peix fresc i local
fetes a mà en pocs minuts per
després menjar-las!

Aquesta activitat té com a
objectiu presentar al plaer i la
senzillesa de cuinar el peix fresc
per els grans i petits, sense por de
les espines. Menjar
sa
és
important i peix fresc i local és la
millor
opció
que
hem
de
redescobrir.
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