
Aquesta setmana us proposem diferents jocs que podeu fer amb material reciclat, 

peces de construcció, pilotes i taps. Són jocs molt senzills però que pensem que els hi 

poden agradar molt i sobretot fer passar una estona divertida. A través d’aquests jocs 

també treballem la concentració, l’atenció i la discriminació visual.  

JOCS DE CONSTRUCCIÓ  

1. Per aquest joc només necessiteu peces de construcció de qualsevol material i fer unes 

plantilles de diferents formes amb les peces. A l’hora de preparar el material, us 

recomanem que no us vegin fer les plantilles, els hi estareu donant moltes pistes i  el 

que faran quan els hi toqui a ells serà imitar el que acabeu de fer vosaltres. Podeu 

relacionar el color de la forma amb les construccions que resseguiu, és a dir, feu una 

construcció amb les peces verdes i resseguiu-les de color verd, això pot ser una pista 

oculta. Quan els hi expliqueu el joc per primera vegada, tampoc els hi diríem lo del 

color, que juguin lliurement i a veure què farien ells amb el material que els hi heu 

preparat, després ja podreu afegir informació.  

 

 

 

 

2. Aquest segon joc també el podeu fer amb peces de construcció. Si no en teniu, podeu 

utilitzar taps de diferents colors o fer tires amb cartolina. Els hi prepareu diferents 

sèries seguint els colors de les peces i ja teniu el joc preparat. Una altra manera és fer 

imatges directament de les construccions que ells hagin d’imitar i imprimir-les.  

 

  



JOCS AMB PILOTES 

Per aquests dos jocs necessitem sobretot pilotes. 

1.  Pel primer joc necessitem una taula, gots de cartó o plàstic o algun recipient que faci 

de cistella i ja ho tindrem tot preparat per jugar i passar una estona divertida.  

 

2. Pel segon, tubs de paper de diferents mides, pilotes i en aquest cas un difusor. Si no en 

teniu, podeu utilitzar una pilota i jugueu com si fossin bitlles.  

 

 

 

  



3. Per últim, ajuntem pilotes i construccions. Què hi ha més divertit que construir una 

torre altíssima i destruir-la al moment. Necessiteu doncs, una pilota penjada i explicar-

los que han de construir ben bé a sota. Quan ja estigui tot preparat, deixeu anar la 

pilota. Els riures estan assegurats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOCS AMB TAPS 

Per crear aquest joc només necessiteu taps de diferents colors i crear les plantilles amb 

les seqüències que veieu a les imatges. Aquest joc és una bona manera d’introduir 

números i conceptes matemàtics. Podeu contar, buscar quants n’hi ha de cada color, 

en quin n’hi ha més i en quin n’hi ha menys.  

 

 

 

 

 


