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Aprenem

Ser justos
https://youtu.be/aF2abkT0_vg
Què vol dir ser justos? L’Hugo comprèn que és bo
ser justos, així tots poden tenir un torn per lliscar
pel tobogan i tenir el mateix nombre de dolços.
Quan l’Hugo li dóna al seu amic Yeti una galeta
igual de gran que la d'una petita formiga, el Yeti
segueix amb gana. Serà això just? Descobreix-ho!

Paraules de Jesús

Paràbola dels talents
https://youtu.be/pEJUTZYp9PM
Parlem amb els nens sobre els dons que
Déu els ha donat. Cantar, dibuixar, cuinar,
escoltar, patinar,, etc. Déu ens ha donat a
cada un de nosaltres diferents dons. No
hem de comparar-nos amb els altres, sinó
usar els dons que Déu ens ha donat.

Mirem

The Grocery Store Racketeer - Minuscule
https://youtu.be/UrK7I4am6M8
Una petita aranya ha trobat el lloc perfecte per buscar menjar, una botiga de
queviures! Malauradament, ella no és l'única que ha trobat aquest lloc.
Què li passa a la petita aranya? Observa com reacciona davant l'aranya que
li treu el menjar. No es baralla, no discuteix .... T'ha passat alguna vegada
alguna cosa semblant? i Tu? Com reaccionaries ?

Cuidem la terra

Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Per millorar el món.
https://youtu.be/cvakvfXj0KE?list=PL_Y3qbepMRoYjRJliwxO83r2Sz4Aa_hKA
Hola sóc la Terra, sí, sí el planeta Terra, on viviu. Hi ha tres paraules que
comencen per erre que m'encanten. Són Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Sabeu
perquè m'agraden tant?
Perquè són paraules gairebé màgiques. Juntes poden fer que tots els éssers
vius i jo mateixa siguem més feliços. Dic que són "gairebé" màgiques perquè
soles no poden fer res, us necessiten a tots els nens per poder fer el truc. Sou
cada un de vosaltres els veritables mags de les 3 R, les tres paraules que
poden canviar el món. Voleu saber com? Doncs anem a conèixer-les!

Super herois
Amplia la imatge
https://townsquare.media/si
te/182/ﬁles/2018/05/RS118
36_174488272.jpg
Que els nens i nenes
descriguin la imatge. Parlar
dels nostres super "poders"
(dons). I de com podem
compartir-los amb els altres.

Observem

