La primavera també florix en
L’Escoleta Mestra Vicenta Estela
L'arribada de la primavera és sense dubte un dels moments de més felicitat i
més visuals de l'any. La llum, els colors i les noves olors que sorgixen d'un dia
per a un altre ens alegren cada matí i estimulen els nostres sentits després del
llarg hivern.
Per als més menuts, el ressorgir de la vida és un fenomen quasi màgic, que a
més els brinda l'oportunitat de familiaritzar-se amb molts conceptes, actituds i
tradicions que mantindran al llarg de la seua vida, com per exemple les festes de
les pasqües.
Veient el panorama, no és res estrany que haja sigut un mes amb molt de treball
en l'escola infantil municipal “Mestra Vicenta Estela” de La Xara. Durant estes
últimes setmanes les professores han treballat conjuntament tots estos
conceptes, dissenyant activitats en què els menuts han aprés i disfrutat a parts
iguals, resultant una experiència molt gratificant per a tots.
En primer lloc, cal rebre la primavera com es mereix, per això han decorat les
aules i els corredors amb molts colors, creant murals de flors, palometes,
pardals… Fins a les finestres lluïxen com mai!
La celebració de la pasqua no va ser tan apoteòsica, però també va mantindre
els nostres xiquets i xiquetes prou ocupats. El clàssic conill de pasqua,
indispensable per eixes dates, va ser el motiu perfecte per a organitzar un taller
amb material reciclat. Mentrestant, el taller de cuina va ser cosa de les mones, el
pastís per excel·lència de les festes de pasqua, que els menuts no haurien pogut
acabar sense la col·laboració de les pastisseres de la pastisseria del poble i el
seu forn. Moltes gràcies!
Una vegada les mones van estar cuinades, se'ls va donar el millor final possible:
els peques van anar d'excursió junt amb els seus familiars i professores a un
parc pròxim a l'escola, on es van menjar les seues mones de pasqua i se'l van
passar molt bé.
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