CENTRE D’INTERÈS DEL TURO DE CAN MATES 2016
Aquest nou curs 2016-2017 desenvoluparem en el horari de menjador l’historia de Zeus i
dels seus fills i filles. Com la vida d’aquest, és molt llarga i complicada, especialment per els
més petits, hem creat un cluedo sencill i adequat per a totes les edats, on podrem apendre
una mica més sobre els déus i deeses de l’era clàssica grega.
EL RAIG PERDUT DE ZEUS
Zeus, el déu més important de tot l’Olimp, ja que era el pare del tots els déus i deeses, i
de totes les persones de la terra, s’encarregava de vetllar per la justícia i la tranquil·litat
de tot en el món. Amb el seu raig màgic controlava el temps i quan s’enfadava podia
provocar les tempestes més esgarrifadores que mai hagueu pogut veure. Pero quan
estava feliç perquè tothom vivía en pau i armonia, feia brillar el sol i florir les flors amb
molts colors.
Era un home que li agradava molt l’esport i la bona alimentació. Cada mati, a les 7 sortia
a correr pels voltants de casa seva fins les 8. D’aquesta manera, començava el dia de
forma energètica per afrontar els mals de caps que li arribarien durant el dia.
Un matí, quan va tornar de la seva habitual sortida i després d’haver esmorzat, es va
adonar de que el seu raig màgic havia desaparegut. El va buscar per totes les habitacions
de la seva casa: pels jardi, la cuina, el menjador… fins hi tot a dins del lavabo!!! Pero no
va haver-hi sort.
Durant l`hora en que ell va estar fora, la seva dona Hera i tots els seus fills i filles
voltaven pero la casa o havien sortit. Així que cualsevol, podria haver agafat el raig
màgic…

Durant tot el curs, cada mes apareixerà al menjador, mentre el nens i nenes dinan, Zeus
amb un dels seus fills i filles. Aquest, es presentarà i farà una breu explicació sobre qué
simbolitza el seu personatge. Per exemple: el mes d’octubre serà el mes d’Atenea. Les
monitores i monitors animaran a que els infants fagin preguntes.
Finalement, en el mes de Juny, desvetllarem quí va robar el raig màgic de Zeus.

