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Mirem
La boîte (la caixa)
https://youtu.be/JcNBUIJ0pLg
Compartim aquest curt animat
que ens parla d'aquest sentiment
de proximitat amb l'altre, quan
som capaços d'imaginar els seus
sentiments, les seves pors, les
seves alegries.

Observem

Senyor, dona'm un cor senzill i
transparent perquè pugui actuar
sempre
amb
un
amor
responsable i solidari.

Cuidar
Amplia la imatge
https://static.guiainfantil.com/media/127
98/c/6-juegos-de-educacion-ambiental
-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninosmd.jpg
Perquè els nostres nens i nenes puguin
aprendre el gran valor de la natura,
estimar-la, cuidar-la i respectar-la, cal
que s'acostin a ella, que la sentin, que
l'experimentin, que la gaudeixin, que
l’olorin..
Tenir plantes a classe, al pati, ajuda a
transmetre la importància de tractar
amb respecte a tots els éssers vius.
Ensenyar als nostres alumnes a tenir-ne
cura és essencial, sobretot si tenim en
compte que ells són els habitants
presents i futurs del nostre planeta.

Gràcies Senyor perquè ens has donat una
vida plena de meravellosa natura. Encara
que no tots puguem viure enmig de la
natura, sabem que tots podem tenir-ne
cura i gaudir-la de una manera molt
senzilla.

Cuidem de la Terra
3 de Març: Dia Mundial de la Vida Silvestre
https://youtu.be/4OzImSm1rqE

Pare bo, ajuda'ns a
conservar el planeta i
repartir les riqueses de
la natura per a beneﬁci
de tots.

La Gran Pregunta: Naturalesa
https://youtu.be/n28NBBNWAFU?list=PL
A8WwG4YU07Sa4Qe-GAR_xsJBJdL54P4
X
Què és la naturalesa?
L’Hugo pensa que naturalesa són les
coses que són naturals, com els arbres.
Sí, els arbres són naturalesa, i les
abelles?
Si vols saber la resposta de l’Hugo...
mira el vídeo

Paraules de Jesús

Aprenem

Paràbola del bon samarità
https://youtu.be/7_sArxpUQho
Un dia molt calorós un home va sortir de la ciutat
de Jerusalem cap a la ciutat de Jericó. Per fer
això havia de creuar pel desert.
Qui s'anava a imaginar que al desert algú es
trobaria amb delinqüents? De sobte, van
aparèixer uns homes malvats que esperaven al
primer que passés per allà, mentre ells
s'amagaven darrere d'unes roques. En veure
l'home, el van atacar, colpejant-lo ﬁns a deixar-lo
malferit.
Fixa't bé com acaba la història del bon samarità i
canta amb les paraules de Jesús

