SESSIÓ DE FILOSOFIA
Què vull ser de gran?

-

Jo vull ver bomber, per què m’agraden els bombers i com
apaguen indendis i també ajuden a la gent.

-

Jo cuinera, però ja estic començant a cuinar, la mama em
deixa cuinar I jo vull treballar cuinant a casa meva.

-

“cuidador” de cavalls, m’encanten els cavalls!

-

Jo voldré cuidar animals, m’agraden els animals, però els
que més m’agraden són les vaques i viuré en una granja i
així si ploren els animals més petits els podré cuidar.

-

Jo portaré una grua. M’agradaria portar una grua i un
tractor, treballaré fent cases i portaré jo la meva grua.

-

A mi m’agradaria volar. Pero volar amb les meves ales,
amb màgia.

-

Jo voldria ser reina, la Reina de casa i cuidar les joguines.

-

Jo vull ser “montador” de cavalls, per què m’agraden molt
els cavalls.

-

Jo vull ser mama de bebés i professora de bebés, per què
m’agraden molt els nens molt petits.

-

A mi m’agradaria cuidar ponies, m’agraden molt els ponis,
jo viuria a casa meva i aniria a la granja a cuidar ponis i
també a ensenyar als nens a muntar en poni.

-

Jo vull ser “cuidadora” de gallines, per què m’agraden molt
les gallines i colliría els ous i em faria una truita.

-

Jo voldré tenir bebés i ser metge de tenir bebés, que es
diu ginecóloga.

-

Jo voldré pintar cases, per què m’agrada pintar.

-

Cuidador de dofins, m’encanten els dofins i vull viure amb
ells.

-

Quan sigui gran voldré treballar amb koales, viuré a
Austràlia i faré fotos de Koales amb una càmera i cuidaré
koales.

-

Conduir avions (pilot d’avions). M’agrada molt conduir i
volar.

-

Jo vull ser pare, tenir fills per cuidar-los i jugar amb ells i
quan es barallin jo m’enfado amb ells.

-

Jo vull ser princesa. Viuré en un Castell amb el meu pare i
portaré sempre molts vestits de princesa.

-

“Ir al trabajo de las mamas, ir a la piscina, trabajar con el
mobil, llamar por teléfono…”

-

Jo voldré pintar cases. M’agraden els pintors de cases que
he vist pel carrer i jo també vull pintar cases.

-

Vull ser mare i tenir bebés.

-

Fer rellotges. M’agraden els rellotges, com aquest (ens
ensenya el que porta).

-

Jugar, m’agrada jugar.

