
Contes per créixer. Contes per a la vida.

On és la neu?
Sèrie verda

Curiositat, descoberta, aprenentatge

Explicar contes genera un gran nombre de resultats 
positius. Els nens i nenes practiquen habilitats 
com escoltar, visualitzar, imaginar... Els contes i les 
històries proporcionen un ric material per a la seva 
imaginació i els seus jocs dramàtics. 

Durant els primers anys, els més petits coneixen 
moltes facetes de l’entorn per primera vegada. 
Gran nombre de realitats els resulten noves i 
senten curiositat per descobrir-les.

–¡Abella, el cel és el teu món! ¡Granota, 
l’aigua és el teu món! I el meu món és ‘la 
terra!

–És cert! - Van dir tots alhora -, i entre 
nosaltres tres ho hem de saber tot del món.

–Llavors per què no hem vist caure la neu 
del cel? Per què no sabem res de la neu? 
Anem a buscar la neu!

Així doncs, els nostres tres amics van 
començar a fer els preparatius per a la seva 
gran viatge de descobriment, a la recerca 
de la neu.
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Els nens i nenes senten curiositat per 
conèixer l’entorn natural i gaudeixen 
quan estan en contacte directe amb la 
natura.
Descobreixen i expressen les idees i 
nocions (de vegades intuïtives) que ja 
tenen, observen, formulen preguntes, 
reben noves informacions i a través 
del diàleg estructuren i ordenen tot el 
que saben. D’aquesta manera aniran 
formant i construint els seus propis 
coneixements.

Sobre Loek Koopmans
Les seves precioses il·lustracions 
llueixen, els més petits queden 
sorpresos per la seva gran bellesa i 
calidesa. 
El treball de Koopmans és àmpliament 
reconegut i ha guanyat diversos premis 
d’il·lustració.
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