BON

DIA
3-7 ANYS

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

SET

setmana 02

17
Sant Robert

18
Sant Ferriol

19
Sant6 Nil

20

Santa Càndida

21
Sant Mateu

Comencem la segona setmana del curs. Un curs en el que se’ns convida a aprendre
a viure i que ho concretem amb aquesta frase ja coneguda per tots vosaltres:
canviem per créixer.
Quan creixem, canviem nosaltres i transformem el nostre entorn, L’objectiu d’aquest
curs és adonar-nos que amb les nostres actituds, amb les nostres maneres de fer i
ser en diferents àmbits de la nostra vida, podem millorar nosaltres i podem ajudar a
millorar el nostre entorn. Els BONS DIES estan enfocats per aconseguir-ho.

Comencem la 2a. setmana del curs:
Podem parlar del cap de setmana i de com ha anat la 1a.setmana a
l’escola!
P4, P5 i 1r podem aprofitar i anar a fer el bon dia a l’oratori (P3 ho deixem
per més endavant).
“Tenim molts motius per estar contents, hem començat un nou curs i
ens hem tornat a trobar!”
Què ens diu aquesta imatge?
Parlem de l’AMISTAT! dels amics, dels companys de
l’escola!
-Què podem fer entre tots per tenir un bon curs?
.
-Parlem-ne!!!
Ahir vam parlar dels companys i
dels amics. Avui parlarem de la
família.
-Què ens diu aquest poema (fet per
una alumna de 3r. de Primària)

Tot i que encara sóc petit/a
sé que tinc molta sort,
perquè tinc una gran família
que m’estima de tot cor

A totes les aules ha arribat la DUNA!
-Quin conte ens ha explicat?
-Parlem-ne entre tots!
PELS DE PRIMER DE PRIMÀRIA
Què recordeu de la Duna? Què us va ensenyar?
Acabem la segona setmana explicant el conte de: EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL.
https://docs.google.com/document/d/1bCnRuneJlydS4kqbl7a7XC1kwyzGJuxZWsnd
V-7NIhY/edit#
-Què li passa al cargol? -Per què vol arrancar l’herba?
-l’Ajuden els seus amics? el gos, el gat, el conill ...
-Ho aconsegueixen tot i el treball en equip que fan?

Parlem entre tots de com acaba el conte i ens desitgem un BON CAP DE

