Dilluns, 27 de gener de 2020
Bon dia!
Avui, com cada dilluns, al jardí han sortit les motos i cotxes que tant agraden als vostres infants! Hi ha qui les fan
rodar per tot el jardí sense parar, en canvi hi ha d’altres que gaudeixen molt d’anar parant i aparcar-les. De vegades
fan grans fileres!! Un cop hem pujat al nostre pis i hem esmorzat, hem obert diferents racons:
El de les disfresses, sabates, i barrets. Juntament amb les taules on teniu miralls i tot d’accessoris per ficar-vos (és
fàcil veure infants amb diversos collarets penjant del coll, o d’altres que es posen vàries ulleres de sol, normalment de
l’inrevés! Jeje). Hi hem pogut veure la Mara vestida amb la roba de fulles i s’ha anat a mirar al mirall com les fulles es
movien amb el moviment.
El sorral de pellofa d’arròs dóna molt de joc amb la cuineta i continuen fent molts cafès, tes, sopetes, etc. L’Uma i
l’Alice cuinaven i servien el menjar sense parar, això si, anaven ben elegants amb els vestits de les disfresses, les
bosses i les ulleres de sol!
A l’espai de minimons el Nil, el Roc i el Maurici apilaven ninos dins dels foradets de la fusta i anaven dient que estaven
a l’avió. També hi havia el Joan que posava 3 elefantets junts dient que eren ell, la mama i el papa fent-se una
abraçada.
El tren continua sent un espai força visitat on sempre hi ha algú que condueix maquinària d’aquí cap allà. Avui, fins i
tot, hi havia la Tanit passejant uns cavalls!
I també hi ha “gent de pas” com eren el Matías, la Isabella i el Lucas que anaven “al trabajo” agafats de la mà de la
Zoí, que anava “al mercado” amb una bossa penjada del braç! Fins demà!

