
Bon dia!
Una cançó contada d'Els Pets

Creiem que és bo educar els nens en la comunicació des de ben petits. 
No podem esperar que de grans ens expliquin les coses si no els 
acostumem a parlar-ne abans. 
Som de les que creiem que no hi ha d’haver temes tabú i que hem de 
satisfer la curiositat i confiança dels més petits. Tal com un bon amic 
diu, els nens trigaran més o menys a superar la realitat del que viuran, 
però no superaran mai el sentiment de desconfiança. Si saben que els 
responem les preguntes, no només ens en faran, sinó que sabran que 
amb nosaltres poden parlar del que sigui i satisfer la seva tan sana 
curiositat.

Parlem de casa?
Si us hi fixeu, en el conte hi ha rellotges que van 
marcant els horaris que fa el nostre protagonista. 
Potser us serveix per començar la conversa.
- Com són les rutines a casa? Podríem fer-les 
més participatives?
- Caldria canviar alguna cosa? Volen que els 
llevem d’alguna manera diferent?
- Què necessitem d’ells? Fem-lo correponsables 
d’acord amb la seva edat.

#bondia i #contesdeNanit

Parlem de l'escola?
- Què senten els nens quan es queden a l’escola? 
Preguntem-los-ho sense jutjar respostes.
- Què és el que els agrada i el que no?
- Canviarien alguna cosa de l’escola?
- Us animem a compartir amb ells experiències 
de quan éreu petits.

Parlem del sol i la pluja?
- Per què els grans diem que quan plou fa mal 
dia? Ells pensen el mateix?
- Què els agrada de la calor i del fred? Del sol i la 
pluja?
- Els agradaria mullar-se sota la pluja un dia 
d'estiu?

- A qui coneixem i saludem?
- Algun personatge conegut s’assembla als del 
conte? (la vella Montserrat, l’avi Josep…)
- Què ens agrada i no ens agrada del lloc on 
vivim? 
- Podríem canviar alguna cosa?

Parlem del poble o del nostre 
barri?

- Coneixem algú tan gran o amb tantes arrugues 
com l’avi Josep?
- Què passa quan ens fem grans?
- Cuidem la gent gran?
- Inevitablement podem acabar parlant de la 
mort. Que no ens faci por, és un pas més de la 
vida. Si és un tema que els encurioseix, hi ha 
molts llibres que en parlen i ens poden ajudar a 
resoldre dubtes i llacunes.

Parlem del pas del temps?

Converses per gaudir amb els vostres fills


