Som família, fem valors!

El Recordavalors
El joc de les parelles de valors per jugar en família!

Aquí tens més fitxes per ampliar el teu Recordavalors!
Com més fitxes, més diversió!
Per fer créixer el teu Recordavalors, només has de:
1 Imprimir aquest arxiu
2 Enganxar-lo en una cartulina o en un cartró que tinguis per casa (d’una capsa
de sabates, de galetes...)
3 Retallar les fitxes
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4 I afegir-les al munt de fitxes que ja tens. El teu Recordavalors ja haurà
crescut i... serà encara més divertit!
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Ens agrada molt anar a buscar
bolets, però sempre tenim
cura de...

Responsabilitat

Respecte

En Joan és l’encarregat de parar
taula a l’hora de sopar...

A l’autobús, la Mireia ha
cedit el seu seient a una
dona embarassada...

Respecte

Responsabilitat

...no fer malbé la muntanya.
Hem de respectar la natura!

...és la seva responsabilitat i
no se la pot saltar!

Respecte
...S’han de respectar els
drets de tothom!
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Creativitat

Quan l’Hèctor ha caigut a la
cursa la Mar ha parat i...

La Maria volia jugar a futbol i
l’Adrià a tennis...

La Mar i la Laia han fet un castell
de sorra molt original amb...

Amistat

Flexibilitat

...l’ha ajudat a continuar. Els
amics i les amigues hi són
per ajudar-se!

...Després de parlar-ho, s’han
posat d’acord i jugaran una
estona a cada esport. Ser
flexible ens uneix!

Confiança

Prudència

Em fa por anar sola amb la
bicicleta, però...

Tot i que el semàfor està
verd, la Laia sempre mira a
banda i banda per...

Creativitat
...pedretes i una estrella de
mar. Són molt creatives!

Puntualitat
Quan quedo amb l’Emili
a la pista de bàsquet
sempre arriba a l’hora i això
m’agrada perquè...

Confiança

Prudència

Puntualitat

...la meva mare m’agafa
i això em dóna molta
confiança.

... confirmar que no ve cap
cotxe. Ser prudent estalvia
ensurts.

... ser puntuals fa que
tinguem més temps per
jugar!

Solidaritat

Solidaritat

El Ricard s’ha trencat la cama i
no pot pujar les escales tot sol,
per això...

... la Berta l’ajuda. Hem de
ser persones solidàries i
ajudar els altres.

