
Hola, nins i nines!!!

Com estau? Heu passat unes bones festes de Pasqua?

Ja sé que això d’estar tancats a casa és un poc cansat, 
però hem de tenir molts d’ànims, coratge i esperança.

En sortirem!!!

i prest ens podrem tornar veure.

Vos propòs unes activitats per passar una estona i, al mateix
temps, aprendre. Els has de fer en dues o tres setmanes.

Si voleu dir-me alguna cosa, demanar-me res o enviar-me la 
feineta quan estigui feta, vos deix el meu correu:

jnadal2@educaib.eu

Fins aviat! Una forta abraçada.

Joan Nadal
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RELIGIÓ 1r

Tema 7  Quina és la família dels cristians?

Una  primavera,  les
oronetes Oriu i Oriua
varen  trobar  el  seu
niu  destrossat.  En
veure’l,  es  varen
posar molt tristes.

Quan varen veure aquesta situació, les altres
oronetes els varen construir un niu mol guapo,
on va néixer n’Oriuret. I varen ser molt felices.

Comenta amb la teva família.

Què t’agrada més d’aquest conte? 
Què t’ensenya sobre la família?
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La vida de l’Església

Llegeix i aprèn. Després encercla els comportaments cristians.

Els cristians són les persones batiades 
que, amb Jesús, formen la gran família 
de l’Església. Junts resen, celebren i 
comparteixen.

       Resar          Comprar

    Celebrar                     Compartir 
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Aprenc i valor

L'Església és la gran família de Jesús

Ordena les lletres i descobreix el nom de la família que va formar Jesús.

G E I L S É A S 
_  _  _  _  _  _  _  _

Observa, completa i acaba el dibuix.

L'E_  _  _  _  _  _  _  és  la  gran  família  dels
cristians, de Déu Pare i del seu Fill J_ _ _ _. 
Els c_ _ _  _  _  _ _ _ són el  fills  de D_ _ i
germans de Jesús. 
L'Església es reuneix, celebra, resa i  creix,
ajuda i ensenya el missatge de J_ _ _ _.
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La Bíblia m'ensenya:  Les primeres famílies cristianes.

Llegeix i aprèn. Subratlla què feien els primers cristians. 

Els  primers  cristians  vivien  en  grups
petitets,  anomenats  comunitats.  Vivien
com  una  bona  família  i  tothom  els
admirava pels gran amor que es tenien.
Es reunien per  escoltar  el  missatge  de
Jesús, resar, compartir allò que tenien i
celebrar  la  presència  de  Jesús
ressuscitat  entre  ells,  recordant  el  que
Jesús havia fet en el Darrer Sopar.

Fixa’t en què feien les primeres famílies cristianes i acoloreix el dibuix.
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Què he après?

Ordena les lletres i completa.

          L'  S  L  S  E  E  A  G  I

Quina és la família de Jesús i dels cristians.

L' ______________________

Pensa i completa.

L'Església és la gran família de D _ _ Pare i de Jesús.
Els cristians són fills de D_ _ i germans de J _ _ _ _ .
Els primers cristians vivien en comu_ _ _ _ _.
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