
RELIGIÓ 1r

Hola, nins i nines de primer. Com estau?

Vos propòs unes activitats de repàs i  reforç del  que hem
treballat aquest curs.

Alguns  ja  m’han  enviat  les  feines  que  havia  proposat
anteriorment, però n’hi ha alguns que no m’han enviat res.

Serviran per pujar nota.

Me les podeu enviar al meu correu electrònic:

jnadal2@educaib.eu

Si voleu, podeu anar enviant-me les activitats a mesura que
les faceu. No importa esperar en haver-les acabades totes.

Una abraçada!!!
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Religió 1r

ACTIVITATS DE REPÀS I REFORÇ

QUI HA CREAT LA NATURA?

1. Llegeix la frase i acoloreix el dibuix

La Creació és un regal de Déu Pare.

2. Completa amb les vocals:  a – e – i – o – u.

Dé_ Par_ ha cr_at  el  m_n pel  seu
gr_n  _mor a les pers_nes.
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QUINA ÉS L’OBRA PRINCIPAL DE LA CREACIÓ?

3. Llegeix i subratlla l’obra mestra (la més important) de
la Creació. Després acoloreix el dibuix

Déu Pare va  crear  Adam i  Eva a  la  seva
imatge i semblança. I Déu es va alegrar per
ser les persones l’obra mestra de la seva
Creació.  Després,  els  va regalar la  Terra
perquè la cuidassin i fossin feliços.
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ON VA NÉIXER JESÚS?

4. Llegeix i aprèn. Encercla on va néixer Jesús. Acoloreix el 
dibuix

Maria  i  Josep  varen  viatjar  al  poble  de
Betlem. Allà va néixer el Bon Jesús, el Fill
de  Déu.  Els  pastors  i  els  Reis  d'Orient
varen anar a adorar-lo.

5. Completa amb vocals i escolta.

a e i o u
Per N_dal _ls cristi_ns cel_bren el na_xem_nt
de Jes_s, el F_ll de Dé_, que es fa h_me.
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QUINA ÉS LA FAMÍLIA DE JESÚS?

6. Llegeix i completa.

Jesús és el .................................................................................. .
Es  va  fer  home,  na  néixer  i  va  créixer  en  una
......................................................... .
La família és una comunitat d'amor. Així, Déu Pare es fa
present entre les ........................................................ .

7. Desxifra i completa. 

∆ ◊ ● ♪

s r l d

Jo_ep i Ma_ia van en_enyar al Nin Jesú_ a
      ∆               ◊                   ∆                                     ∆
_e_pectar la seva famí_ia i a anar al temp_e.
◊  ∆                                          ●                                     ●
Je_ú_ els e_timava, obeïa i aju_ava.
      ∆   ∆           ∆                                      ♪
  

8. Completa els noms de les persones que formaven la família
de Jesús.

J e _ _ _,   J _ _ _ _  i  M _ _ _ _
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QUE ENS ENSENYA JESÚS DE DÉU PARE?

9. Completa la frase amb les paraules següents.

seus  /  com a  /  fills  /  estima
Jesús  ens  va  ensenyar  que  Déu  és  el  nostre  Pare.  Ell
sempre està al nostre costat i ens ...............................................................

................................................................................................................................................................

10. Llegeix i acoloreix

Jesús va contar aquesta història per ensenyar que Déu ens estima
com a fills seus.

Un pastor tenia moltes ovelles. Un dia
se’n va perdre una.

El pastor
l’estimava
molt,  

i la va cercar fins a trobar-la.

Ple d’alegria la va carregar i la va dur amb les altres.
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