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setmana 30

La festa de Pasqua, per als cristians, és tan gran que dura cinquanta 
dies. Durant aquesta tercera setmana de Pasqua que encetem avui, 
tenim  com a objectiu continuar gaudint i descobrint  el meravellós món 
de la VIDA per tal d’anar fent entre tots que el nostre Planeta interior 
(nosaltres mateixos) i el nostre Planeta exterior (la terra), siguin millors. 
Us apunteu?.

Som temps de PASQUA! i PASQUA és sinònim de VIDA. 

La setmana passada, entre tots, vàrem fer un mural sobre la PASQUA, amb 
una cartolina,

Podem anar a l’oratori a penjar el nostre mural i veure els murals que han fet 
els altres companys de l’escola.

La setmana passada vàrem parlar del nostre món “exterior” 
del nostre planeta i que ens cal fer per protegir-lo, 
Fem una petita reflexió: 
El Planeta Terra només és de les persones? Qui més hi viu? 
Creieu que si no conservem el planeta també estem 
perjudicant als altres éssers vius que hi viuen? Què pot passar 
si continuem així? I si falta alguna espècie? 
Parlem de la següent imatge:

Hem parlat molt del nostre ´mon” exterior. Avui podem parlar 
del nostre “mon INTERIOR”.
-Què us sembla que vol dir?
-Com ens sentim quan algú ens convida a jugar?
-Com ens sentim si algu és riu de nosaltres?
“HEM DE SER VALENTS I AVISAR ALS MESTRES SI ALGÚ 
FA UNA COSA QUE NO ESTÀ BÉ!   Parlem-ne entre tots!

Hem parlat molts dies sobre el nostre “món exterior” i el nostre “mon interior”.

Avui podem acabar la setmana explicant el conte d’el “ratolí Frederick!” Un 
ratolí diferent de tots els seus amics,  

- Què li passa a en Frederick?

- El respecten els seus companys o es troba sol?

Parlem-ne!!!

Llegim entre tots que ens diu aquesta 
imatge?
- Recordem que tots som diferents?

- Respectem les nostres diferències?

- Parlem-ne entre tots!!!!


