
Divendres, 1 d’octubre de 2021

Avui ha estat un dia de molta bellugadissa! A la sessió de psico hi ha hagut salts, corredisses i molts crits! L’Adara tapava a
l’Abel amb mocadors; el Roc, l’Eva, la Tanit, l’Alice..s’han volgut posar mocadors i “corones” al cap; l’Artur, la Júlia, la Tanit i
l’Alice saltaven inesgotablement sobre els matalassos i es deixaven caure de cul; el Roc s’estirava tot fent equilibri sobre la
mitja lluna; la Tanit i l’Alice han muntat una “botiga de mocadors” on s’ha afegit l’Eva tot comprant i regalant-nos pastissos de
xocolata (us hem d’explicar que era la botiga de “l’euro” ;) ). L’Artur, la Sofía i la Júlia han estat dibuixant amb els colors al gran
mural. La Marina lliscava per les rampes amb molta seguretat i també seia probant els grans coixins. I el més cridaner de tot ha
estat un moment en el què l’Eva, l’Alice, la Tanit i l’Adara s’han tapat amb mocadors i xisclaven molt i molt fort...tothom
miravem com s’ho passaven de bé...i, després, es destapaven tot rient!
La setmana vinent tornarem a fer psico!!!

Al jardí, després de menjar la poma, tothom ha pogut jugar amb els cotxets de les nines i passejar-les; o jugar amb l’aigua que
sortia de l’aixeta de la cuineta; o llençar ben amunt les pilotes; o, fins i tot, escombrar el jardí!!!
Després hem aprofitat per regar les plantes amb les regadores i aprofitar tota l’aigua amb la que havien jugat a la cuineta.
I, sabeu què? Mentre tothom jugava i passejava pel jardí ens ha visitat una merla que, molt atrevidament, ha baixat fins a
terra per veure què podia menjar. Ens ha agradat tant que l’Eva i l’Artur li han anat a posar una mica de poma per veure si
tornava a baixar de l’arbre mentre tot els altres ho observavem ben expectants...però no hi ha hagut sort...Com veieu ha estat
un dia ben esgotador!!!

Bon cap de setmana, famílies!!!




