
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Els nens de les arrels
Sèrie verda

Apropar els infants, mitjançant la imaginació, al coneixement i a l’amor pel món natural

A través dels cicles estacionals que es repeteixen 
cada any, el nen pot viure un ritme fix que li aporta 
seguretat interior i confiança en el món. 

Com més rítmicament pugui viure, més saludable 
serà el seu desenvolupament. El ritme és una 
cosa viva, generadora de salut. Per això és tan 
important tenir-ho en compte i incorporar-ho amb 
consciència en el dia a dia, en tot el que fem, 
donant un sentit veritable a cada activitat, cada 
detall, acte i gest.

Els éssers vius i el seu cicle estacional.

Quan arriba l’hivern els nens de les arrels 
dormen arraulits sota els arbres. La Mare 
Terra els acull i els protegeix mentre 
dormen esperant l’arribada de la primavera.

Amb el bon temps es preparen per sortir i 
gaudir de la gran festa de l’estiu, fins que 
els primers vents de tardor comencin a 
bufar per dir-los que és hora novament de 
recollir-se. 

La primera edició d’aquest bonic conte de 
Sybille Von Olfers és de l’any 1906.
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Sibylle von Olfers va ser monja 
i professora d’art alemanya que 
treballava com a autora i il·lustradora 
de llibres per a nens. 

Sibylle va créixer en una infància 
protegida i va gaudir, juntament 
amb els seus germans i germanes, 
l’educació i l’ensenyament a través 
de institutrius i professors particulars. 
Sibylle es considerava una nena 
delicada, intel·ligent, que va revelar 
la seva passió per les arts des de molt 
aviat. D’acord amb les anotacions de 
la seva àvia, tenia la cara suau d’una 
Madonna, però va ser sobrenomenada 
com “borinot salvatge” perquè diferia 
molt d’altres nens/es amb els seus 
fantàstics jocs i idees.
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