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setmana 29

Durant aquestes setmanes  en les  quals  celebrem la Pasqua i  l’esclat de 
VIDA que per Pasqua s’esdevé, continuarem parlant d’aquesta vida tan 
preuada que tenim en el nostre interior, (que anomenen planeta interior) i 
en l’univers que ens envolta, de manera especial el nostre planeta terra, 
(que anomenem el nostre planeta exterior).

Iniciem la setmana parlant de la importància de 
conservar el nostre entorn i d’un fenomen que, de ben 
segur, tots n’heu sentit a parlar: el canvi climàtic. 

Què és el canvi climàtic?/ Què en coneixeu? / Què 
podem fer per evitar-ho? 

Feu-ne un petit debat i feu una pluja d’idees sobre les 
vostres propostes per millorar el nostre entorn. 

Continuem parlant del nostre planeta i de la importància de la seva 
conservació, com creieu que trobarem el Planeta Terra l’any 2047 si no el 
cuidem? 

Observeu atentament aquest vídeo i preneu consciència de com pot acabar 
el nostre planeta si no el respectem. 

https://www.youtube.com/watch?v=8npro2rZJDs

Avui continuarem parlant del nostre planeta. Tal i com sabem, 
el nostre entorn influeix directament a cada un de nosaltres, en 
la nostra manera de ser, fer i actuar. Pensant en tots els 
fenòmens meteorològics (sol, pluja vent…) penseu tots junts: 

- Quin fenomen predomina al meu interior? 
- Si haguessis de definir el teu caràcter i personalitat, en 

quin fenomen s’identifiques més?
- Hi predomina el bon temps? 

(...) Només si som conscients que una cosa és 
valuosa la protegirem, en tindrem cura, 
l’ajudarem a créixer i la respectarem.

Mira atentament aquesta imatge, és un bosc. 
Què et suggereix? 

Acabem la setmana posant en pràctica tots els coneixements sobre com respectar a 
les persones i al nostre entorn     Podríeu continuar la llista? 
1. Cuida el teu entorn 5. Apaga els llums innecessaris
2. Tingues cura d’una planta 6. Ajuda a un avi a creuar el carrer
3. Descobreix la bellesa d’una flor 7. Somriu i intercanvia somriures
4. Camina pel bosc respirant a fons 8. ...

 i descobrint la diversitat de plantes
que hi ha

https://www.youtube.com/watch?v=8npro2rZJDs

