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Hola! Soc l’Os! Podem ser amics?

Seria meravellós!

Voldries veure casa meva,

a dins del bosc frondós?
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Coses que has de trobar al món de l’Os
L’OS passejant pel bosc 

La MOFETA fent una 
becaina a sota d’un arbust

ESCIL·LES ATLÀNTIQUES 
encara amb el cap abaixat

L’ESQUIROLET LLISTAT 
en una hamaca

Una SERP que gaudeix  
del sol de primavera 

FERRERETS BLAUS 
construint el seu niu

El PROFESSOR MUSSOL 
intentant dormir

Una PAPALLONA 
ATALANTA bevent nèctar 

Una MAMA MOSTELA 
fent rodar un carretó 

Dos OCELLS que tornen de 
les vacances d’hivern

Cinc RATOLINETS 
preparats per explorar

Dues ERUGUES 
que conversen

Un ESQUIROL GRIS 
gronxant-se en l’aire

La primavera fa alçar el món! 
M’hi vols acompanyar?
El bosc on visc és ple d’amics...

Vinga, t’agradarà!

L’hivern ha sigut llarg i fred,
a terra tot és gel.
Però ara l’herba verda és viva
amb bèsties color mel.

Ens llevem enmig de verdor,
l’aire fa una olor dolça.
Tornem a començar a explorar
per sobre de la molsa.

Aquest bosc és ple d’animals,
de tot tipus i classe.
Mirem a veure què trobem
sense aturar-nos massa?

LA PRIMAVERA PORTA VIDA 

EL MÓN DE L’OS
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