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La historia del nostre amic Blue
Un dia, quan estàvem descobrint les aplicacions 
que tenim a les nostres tauletes, va entrar a 
l’aula un objecte estrany. “This is Blue”! ens va dir 
la Teacher. “Hello, Blue!” vam respondre.

El Blue era petit, tenia uns botons de color 
blau, taronja i verd, i a vegades, quan els 
premiem, el Blue començava a moure’s a poc a 
poc, però ràpid a la vegada. 
On anava? Per què ens havia vingut a veure? 
Què podíem fer amb ell? Alguns de nosaltres 
estàvem encantats de veure’l, i d’altres, bé, 
encara no ho teníem del tot clar. 



De mica en mica, vam començar a jugar amb ell. 
Vam entendre que quan premiem el botó blau 
(Blue Cross), el Blue oblidava tot el que havia 
après, però si després premiem un qualsevol dels 
botons taronja (orange) i el verd (GO!), el Blue 
començava a moure’s! 

Tothom volia tocar el Blue, però havíem de 
respectar el color que corresponia al de la 
peça que teníem a la mà i ens havíem de posar 
per ordre. Blue, orange, green. Desprès de 
prémer el botó, posàvem la nostra peça a la 
catifa abans d’avançar perquè així el Blue que 
és petit, aprenia cap on havia d’anar per 
fer-nos un petó a tots! 



Quantes voltes va fer el petit Blue! I quants petons 
vam rebre d’ell! 
El Blue ja és un més de nosaltres i l’esperem amb 
moltes ganes cada setmana! 

El dia del seu aniversari, el Blue no ens va portar 
llaminadures, perquè no té dents, però ens va 
portar uns gomets (stickers). Sabeu de quin 
color? Blue, orange, green! 
Ens els vam enganxar a la mà, ens vam posar en 
ordre i vam seguir jugant amb el nostre amic 
especial! 


