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Observem

Mare i ﬁll
https://kaleocollective.ca/wp-content
/uploads/2019/08/page-header-back
ground.jpg
Ampliar la imatge i observar-la amb els
nens i nenes. Descriure el que veuen i
el que senten.
Vincular-la amb experiències personals

Aprenem
La Gran Pregunta - Familia
https://youtu.be/ALe4Fq_ew3A
Com és de gran la meva família? L’Hugo es fa
aquesta pregunta. Escolta la resposta al vídeo.
Gràcies, Senyor, per la meva família.
Per tots, un per un.
Per totes les coses bones
que ens hem donat els uns als altres:
la companyia, l’estimació,
les bones estones passades junts,
l’esforç a vegades difícil de conviure.

Paraules de Jesús
Paràbola del ﬁll pròdig
https://youtu.be/qY-ygC4p90g
Amb aquesta paràbola, Jesús ens ensenya que
l'amor que Déu ens té és com el d'un pare que
sempre ens està esperant amb els braços
oberts. Que encara que de vegades ens portem
malament, si demanem perdó, Déu sempre ens
perdona.

Mirem
Dust Buddies
https://youtu.be/mZ6eeAjgSZI
Dust Buddies és una història sobre
l'amistat entre dos conillets de pols, Fuzz i
Lint, que viuen en pau sota d'un sofà. Quan
una criada dolenta ve a netejar la casa i
aspira a Fuzz, Lint ha de superar les seves
pors i sortir a rescatar al seu amic.
Diuen que qui té un amic té un tresor.
Jo,Jesús, vull donar-te gràcies per tots els
tresors que tinc, per cadascun dels meus
amics. Gràcies per haver-los posat en el
meu camí.
Ajuda'm a cuidar-los i fer-los feliços.

Cuidem la terra
El Tercer Món
https://youtu.be/E-inH5jodX8?list=PL_Y3qbepMRoYjRJliwxO83r2Sz4Aa_hKA
Hola amics, sóc la Terra, sí, sí el planeta on viviu. I vull que conegueu una part de mi que
em causa una gran tristesa. Els adults en diuen tercer món però en realitat es refereixen
als països més pobres del món.
El tercer món està a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i quan veig el que hi passa em vénen
ganes de plorar. No tenen gairebé de res i els nens que hi viuen ho passen fatal. No tenen
aliments i passen gana, no tenen escoles i no poden preparar-se per tenir un futur millor;
tampoc tenen hospitals pels que es posen malalts i no hi ha metges que els curin. A més,
molts, pateixen la violència de la guerra ... i la falta d'aigua.
Sabeu que, a més a més, el tercer món s'ha convertit en un abocador? Alguns països rics
diuen que reciclen però no és així i envien amagades les seves escombraries als països
de tercer món. Però no tot està perdut Hi ha moltes coses que podem fer per ajudar a
totes les persones, a tots els nens que viuen al tercer món. És molt important reciclar,
deixant els nostres residus en els contenidors i llocs adequats per a això. El que a
nosaltres ja no ens serveix pot servir a altres persones i a més així es contamina molt
menys.

