
Estimats
Supervalents,  
Us adoneu que ens estem comunicant per carta, després de passar dies i dies  sense
utilitzar  aquest  mitjà  de  comunicació?  Us  adoneu  que  fa  molts  dies  que  estem
connectats al mòbil del pare - mare i que l'hem saturat? Sí, l'hem CANSAT. Sabeu
perquè  us  dic  això?,  Perquè és  moment  de  fer  una  PAUSA.  (farem desconnexió
virtual durant  uns dies).

 Si xics, heu demostrat que a pesar de ser menudets  us esteu fent MOLT MAJORS.
Heu agafat les tasques diàries amb moltíssimes ganes i RESPONSABILITAT. Com
es nota que us falta poc per a passar a primària eh?

 Després  de  pensar  i  pensar  quines  feinetes  us  ficaria  per  a  aquestes  vacances
ESTRANYES ( Pasqua), he decidit, que el millor seria que fóreu vosaltres els que dia
a dia planificareu amb l'ajuda de la família  les cosetes que més us agraden: podeu
fullejar àlbums de fotos (que us conten anècdotes de quan éreu menudets), practicar
els nostres massatges relaxants, fer receptes de cuina (queda pendent la foto de la
SUPER MONA eh?), jugar a jocs de taula (sou uns experts),  fer  festes de disfresses,
ballar, cantar, llegir i rellegir eixos contes que tant us agraden, inventar  històries, jocs
de  famílies  de  paraules,  endevinalles,  embarbussaments,  fer  concursos   de  cares
estranyes (carotes), d'aguantar el riure... contar acudits, acampar al menjador (si, si
construir la vostra cabanya amb cadires, coixins, llençols i dormir una nit ...) jugar
amb les llanternes, fer jocs d'ombres.... és a dir, tot allò que us faci feliços aprofitant
aquests dies de descans tan merescuts.

 Com ja us he dit, us mereixeu unes SUPER VACANCES!!! 

 MOLT BONES PASQÜES CAMPIONS!!!! I UNA ABRAÇADETA BEN CALENTETA!!!

P.D. Teniu moltes manualitats de Pasqua que la mestra Neus us ha preparat.
      Ah!!! Ja que no podem cuidar el nostre hort, podíeu plantar una llavoreta, cuidar-
la i observar   poquet a poquet com va
creixent. 




