
La piscina és aquella taca d’aigua on et banyes a l’estiu. 
Si et fixes, veuràs que l’aigua de la piscina és plena de gotetes d’aigua. 

Les gotes estem tot el dia juntes. 
Deixa’ns que t’expliquem algunes coses molt divertides.

L’altre dia vam veure un nen que es banyava sol 

a la piscina. Vam tenir que mullar als seus pares 

perquè es donessin conte! Ara, el seu fill es banya 

amb ells i el nen porta sempre bombolles.

Sabies que els nens que porten flotadors o 

bombolles desprès nedeu més ràpid? 

Paraula de gota d’aigua!  
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Conte per gaudir de la piscina amb seguretat



Vaja! Igual que hi ha nens entremaliats, també hi ha gotes 

d’aigua que es porten malament. Com les que es queden 

jugant a les vores, escales i tobogans. 

Ves  amb compte no rellisquis!

Les gotes d’aigua no marxarem de la piscina. 

Menja tranquil•lament i espera abans de tornar 

a banyar-te. Nosaltres aprofitem el moment de 

menjar per fer plegades una migdiada. 

Com dormim les gotes d’aigua? 

Això és un secret!
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Encara recordem l’espant que ens vam 

emportar quan uns nens es van llençar de cop 

a la piscina i es van fer mal a la panxona. 

És millor que entreu poc a poc a l’aigua i així 

ens feu pessigolles!

Ens encanta que porteu joguines a la piscina, 

però heu de recollir-les quan sortiu, perquè si no, 

els vostres aneguets de goma i els altres amics, es 

posaran tristos.
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Quan un nen es fa mal, totes les gotes 

plorem amb ell. Si ens vols veure contentes, 

avisa a una persona gran quan un altre 

nen es faci mal.

Sobretot recorda que si la piscina està tancada, no entris ni 

et colis. És el moment en el que aprofitem per jugar a les 

escales i parlar de les nostres coses...
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El que més ens agrada de tot, és que t’ho passis bé amb nosaltres! 
Mua Petonets d’aigua.

A les gotes més petites ens agrada jugar a la 

part menys profunda de la piscina. Ens ho 

passem molt bé. Ens acompanyes?

Aprèn també a nedar des de molt petit 

com un campió.
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