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OBRE BÉ ELS ULLS I
BUSCA!
Òptiques Teixidó sempre sorprèn als nens i
nenes de la fira amb jocs visuals que entrenen
la vista i l’habilitat. Aquest any disposen d’unes
lones gegants on hauràs d’obrir molt bé els ulls
per buscar objectes. El joc es complementa amb
uns trencaclosques que hauràs de resoldre i una
activitat on les ulleres i el sentit del tacte agafen
protagonisme.Òptiques Teixidó realitza moltes
activitats al llarg de l’any relacionades amb la
teràpia visual.
Posa a prova la teva agudesa visual i participa en
l’activitat!

IMPLICA’T AMB ELS NENS
AMB CÀNCER
Una altra de les activitats solidàries que trobareu dins
el parc és a l’estand del Càmping Serra de Prades.
Puja a l’inflable aportant un donatiu d’1€ destinat
a l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya) i entra en el sorteig
d’un cap de setmana en un bungalow + sopar per
a 4 persones (2 adults + 2 nens) al Camping Serra
de Prades.L’AFANOC té com a objectiu cercar
solucions i trobar respostes que millorin la qualitat
de vida dels infants i adolescents amb càncer així
com de les seves famílies.

FES LA TEVA PINÇA
PERSONALITZADA
Una de les manualitats estrelles del parc i que atrau
molts nens i nenes és aquesta. Es tracta de fer una
pinça personalitzada amb pintura, purpurina i altres
materials. Però a més a més, hi posarem un iman
perquè després la puguis penjar a la nevera o a
qualsevol altra superfície metàl·lica.Deixa volar la
teva imaginació i demostra que ets un gran artista
fent manualitats!
Es tracta d’una creació senzilla que després podràs
fer tu mateix a casa sense cap tipus de dificultat.

AVUI FAIG JO LA
COMPRA!

VULL APRENDRE A
JUGAR A GOLF!

Al Parc de Nadal aprendràs a fer la compra! Quins
productes són millors per una bona dieta, quan val
cada cosa o com t’has de comportar. Fes la llista de
la compra i vine al supermercat. Estem segurs que
després d’això podràs donar un cop de mà als teus
pares quan vagis a comprar amb ells.

Un esport de pilota que té per finalitat introduir en
una sèrie de forats una bola mitjançant una successió
de cops realitzats amb un pal, en el menor nombre
de cops possible. El Club de Golf Reus Aigüesverds
ha preparat un circuit de golf on podràs aprendre
les millors tècniques sobre aquest esport.

DESCOBREIX ELS JOCS
DE ROL I DE TAULA

BÀSQUET EN CADIRA DE
RODES

Els jocs de rol i de taula, a banda de ser divertits
són una eina fonamental en l’aprenentatge de
competències, a més de proporcionar diversió
i interrelació entre els participants, potencien
habilitats cognitives, motrius i relacionals. A traves
d’ells pots aprendre història, geografia i moltes
més coses que es relacionen amb el context dels
diversos jocs. Descobreix nous jocs i si n’hi ha algun
que t’agrada molt encara ets a temps d’afegir-lo a la
carta als Reis Mags!

El bàsquet en cadira de rodes és un dels esports
més populars en el programa paralímpic nacional i
internacional. Alguns professionals d’aquest esport
t’explicaran com utilitzar la cadira per jugar i quines
són les normes que cal tenir en compte en aquesta
modalitat esportiva.
Com bé sabeu, Reus ha estat escollida Ciutat del
Bàsquet Català i un dels objectius també és impulsar
iniciatives que reforcin el compromís amb l’esport
adaptat

FES EL TEU GLOBUS
AEROSTÀTIC!

FES BOMBOLLES DE
PINTURA!

Fer manualitats és una manera de relaxar-se i
activar la ment dels més petits. En aquesta activitat
aprendràs a fer un globus aerostàtic amb cartolina i
escuradents gegants. A més, la part de la canastreta
del globus és un espai ideal per després guardar-hi
objectes i fer-ho servir com a recipient!

Diversió assegurada per als més petits amb aquesta
manualitat de pintar amb aquarel·les i bombolles.
Una activitat molt divertida que a més ajuda a
fomentar la creativitat dels nens. Fes explotar les
bombolles sobre el paper i fes el teu propi quadre
que després et podràs penjar a l’habitació!

EL MICRÒFON DEL PARC

El Parc de Nadal a més d’aportar diversió, aporta coneixements
Avui hem parlat amb la Sunsi, la mare de la Laia. Ja
fa molts anys que venen al parc i això és el que ens
diuen.
Què és el que més t’agrada del parc? És un
lloc on els nens passen una tarda molt divertida i
descobreixen moltes activitats. Per exemple, la Laia
ha après a fer moltes manualitats que després les
hem portat a la pràctica a casa.

I si haguessis de destacar alguna cosa? Els
monitors. La majoria hi posen moltes ganes i es nota
que els agrada el que fan. És complicat estar tantes
hores amb tants nens a la vegada i el tracte que ens
hem trobat és molt proper.

No hi ha temps per aburrir-se... No! La veritat
és que ens manca temps per fer-ho tot i la Laia ja
m’està dient si demà hi podem tornar. Per ella és
un paradís, ja que a més està a una edat en què pot
participar a quasi totes les activitats del parc.
A més, segur que també fa nous amics... La Laia
té molta facilitat per relacionar-se amb altres nens i
nenes i sempre acaba fent nous amics. Fins i tot ens
hem arribat a donar els telèfons amb altres pares per
trobar-nos un cop hagi acabat el parc.
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