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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
8 de maig de 2020

Avui,..........................................................

L’AVI QUE VOLIA AJUDAR FA CENT ANYS
Tom Moore, un home de 99 anys d’Anglaterra, volia
ajudar en la lluita contra el coronavirus. A principi d’abril, va
tenir la idea de fer una caminada de cent voltes a casa seva,
unes quantes cada dia. Volia acabar-les abans del 30 d’abril,
quan faria cent anys.
Va animar la gent a veure com avançava i a donar un cop de
mà amb diners per als sanitaris. Qui havia de dir que xinoxano, amb el seu caminador, aconseguiria 34 milions d’euros!
Els diners han servit per ajudar els treballadors dels hospitals
que tanta feina han tingut i tenen cuidant els malalts.
Moltes persones s’han emocionat amb aquesta història i li han
enviat postals d’aniversari. N’ha rebut tantes que no li caben
a casa! També ha aparegut en un vídeo en què el cantant
Michael Ball canta la cançó You’ll never walk alone, que vol
dir ‘Mai no caminaràs sol’.
Com va decidir Tom Moore ajudar en la pandèmia del coronavirus? │ Quants diners ha aconseguit reunir per als sanitaris? │ Si escrivissis una postal a Tom Moore, què li diries?

CELEBRAR A CASA EL DIA DE LA DANSA



Tom Moore

donar un cop
de mà: ajudar,
col·laborar.
sanitari: persona
que treballa en el
sistema sanitari
per cuidar la salut
de les persones.
xino-xano: caminant a poc a poc.
caminador: aparell
que serveix per
ajudar a caminar
sense caure.
Postals enviades al Tom Moore

https://bit.ly/2SKtnZq

El dia 29 d’abril és el Dia Internacional de la Dansa, que
recorda com d’interessant és tant veure dansa com ballar. Per
això, s’acostumen a fer molts espectacles de dansa, a més de
propostes per a les escoles o les places perquè
la gent s’animi a ballar.
Aquest any el confinament ho ha posat més
difícil, però els amants de la dansa no s’han
desanimat. S’han empescat formes per portar
la dansa a casa de la gent gràcies a les xarxes
socials. Així, han penjat tota mena de vídeos  Cartell del Dia Internacional de la Dansa
de balls dins de casa i han animat tothom a
aprendre’s coreografies.
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empescar-se:
enginyar-se, inventar una solució.
xarxa social: plataforma en línia
per relacionar-se
amb altres persones.
coreografia: ball
pensat expressament per a una
música.
peça: cançó.
mambo: música i
ball d’origen cubà
que té molt de
ritme.

Uns alumnes de l’Institut del Teatre n’han muntat un amb una
peça del músic Vivaldi. Ballarins de tot el món s’han posat
d’acord per ballar Tot anirà bé del grup Doctor Prats. I els nens
i nenes que havien de participar a l’acte Dansa Ara ho han fet
des de casa amb un mambo d’allò més animat.
Com s’ha celebrat aquest any el Dia de la Dansa? │ Què han
interpretat els nens i nenes del Dansa Ara? │ Per què et sembla que algunes músiques ens animen molt a ballar?
Feliç Dia Internacional de la Dansa! https://bit.ly/2SHpxAa
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