Fitxa Educació Primària

“Feu als altres tot allò
que voleu que ells us facin;
aquest és el resum de la Llei i els Profetes.”
(Mateu 7, 12)

UNA HISTÒRIA PER EXPLICAR

El protagonista d’aquesta història és en Kenneth, un nen que
va néixer aparentment com un nen normal, però tenia un problema
en les cames i no es movia amb agilitat. Des d'aquest dia els seus
pares van decidir donar-li totes les estimulacions i esforços perquè
pogués valer-se per si mateix, a més d'una fe en Déu i en la seva
paraula. A l'escola especial, va conèixer a Benny que es va convertir
en el seu company d'aventures i junts destacaven entre la resta dels
nens. Van anar creixent i ambdós es van convertir en joves atlètics i
generosos.
La disciplina amb la qual els van formar els va permetre entrar
en l'equip d'atletisme per a les Olimpíades Especials de Atlanta. No
els va ser difícil classificar-se per als 100, 200 i 400 metres. El dia de
la competició, mentre els pares de Kenneth ho observaven
expectants des de les graderies, van resar. Va córrer amb totes les
seves forces i va guanyar la carrera dels 100 metres. Michael i
Susan van plorar d'alegria quan es va entonar l'himne mentre
contemplaven la bandera i la medalla d'or que penjava en el pit del
seu fill. En els 400 metres, va sortir en primer lloc i es va mantenir
així fins la recta final, no obstant això, a pocs metres de la meta es
va detenir i es va retirar de la pista davant la sorpresa de la multitud.
Els seus pares li van preguntar amb afecte:
-Per què has fet això, Kenneth? Si haguessis seguit, hauries guanyat
la carrera i per tant una altra medalla!
-Però mare - va contestar Kenneth amb innocència - jo ja tinc una
medalla; en canvi Benny, encara no en tenia cap."

REFLEXIONEM JUNTS

PREGUEM JUNTS

Amic Jesús, ajuda’m a descobrir
que tot és un regal teu:
la vida, els amics, la família i una escola.
Que sàpiga posar-me en el lloc
de tots els que pateixen.
Mou el meu cor per ajudar
als qui em trobo en el camí
sense res més que l’esperança
de la meva generositat. Amén

FITXA PETITS
Es tracta de que el nen digui (oral o escrit) com se sentiria un altre nen que li passés
alguna de les situacions següents. Es pot pintar la fitxa per ajudar-los a recordar

Com et sentiries tu..

...sense sabates?

... si no el deixen jugar?

...si no tens amics?

...sense poder anar a l’escola
perquè no pots comprar els
estris?

Què podries fer per ells?
Posa’t al meu lloc (E.S.O.)

1. Fes un llistat de coses innecessàries que tens
2. Quines coses penses que són imprescindibles?
3. Posada en comú
4. Donar un llistat de coses i els alumnes han de triar quines són les indispensables
per viure
a. Exemples: llum, aigua, roba, aliments, ordinadors, tablets, internet, nevera,
fogons, mòbil, estris de neteja, etc.
5. Per grups, triar el què és necessari per viure. Aquesta llista es pot escriure a la part
esquerra de la pissarra.
6. Ara, a la part dreta fer el llistat de les coses REALS que tenen i comparar-les amb
la llista de l’esquerra (les coses que són necessàries).

Coses necessàries

Vídeos de reforç:
https://www.youtube.com/watch?v=GJ89dk9chnk
https://www.youtube.com/watch?v=E88z1LkXUZQ

Coses reals (realitat del 3r món)

