Material elaborat pels professionals de Garbí, Abril 2020

MÉS IDEES I RECURSOS PER TREBALLAR A CASA.
JUGANT TAMBÉ PODEM APRENDRE!
1. TRENCACLOSQUES. És un bon moment per atrevir-se al repte de fer un gran trencaclosques
(puzzle). Si no en tens cap, deixa anar la teva imaginació i fes-ne un. Primer fes un dibuix (o
agafa’l d’una revista, diari...), un cop fet retalla’l a trossets i crea el teu trencaclosques,
podeu fer-lo en família!

2. PAPIROFLÈXIA O ORIGAMI. Heu sentit a parlar de la papiroflèxia o origami? Convertiu-vos en
uns artistes fent figures de paper! A continuació, teniu algun enllaç que us pot interessar:

https://www.etapainfantil.com/papiroflexia-ninos-videos
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/papiroflexia-origami
https://comohacerorigami.net/tag/origami-para-ninos/

Per youtube hi ha molts tutorials!
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3. CONTE. Aprofita per escriure un conte i recorda contestar a les cinc famoses preguntes:
QUI? QUAN? ON? QUÈ PASSA? COM ACABA? Descriu bé els personatges i el lloc on passarà,
pensa una bona trama (que passarà?) i deixa anar la teva imaginació... Potser et
converteixes en un futur escriptor!

4. JOC DE LES PEL·LÍCULES EN FAMÍLIA. Si escriure no és lo teu crea una pel·lícula, una obra de
teatre... Primer escriu en un full què vols fer i et disfresses, crea paisatges amb el que tinguis
a casa i... ACCIÓ!

5. JOCS DE TAULA. Traieu els jocs de taula amagats dins de l’armari (i plens de pols) i divertiuvos en família!
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6. JOCS AMB LLETRES



Formem paraules. Escriviu les lletres en quadrats de paper (us recomanem que feu 5
vegades cada vocal i 3 vegades cada consonant), les barregeu i n’agafeu 10, després a
veure quina paraula podeu formar.



Paraules desordenades. Formeu paraules amb les lletres que heu fet, després barregeu
totes les lletres, el teu company o companys de joc haurà de trobar les paraules
desordenades.



El penjat. Pensa una paraula i l’altra persona haurà d’esbrinar quina és. Com a pista es
col·loca el nombre de lletres. Per torn, es van dient lletres. Si són en el mot secret,
s'escriuen al seu lloc i si no, s'afegeix un traç al dibuix del penjat. S’acaba el joc quan la
persona es penja i s'acaba el dibuix abans d'endevinar el mot secret. També pots jugar
online en la pàgina web: https://jocs.todojuegosgratis.es/joc/el-penjat



Paraula incompleta. S’ han d’esbrinar quina/es lletra/es falten. Escriurem una paraula,
deixant espais sense lletres.
Per exemple: Macarró / M_ _AR_Ó



Paraula incorrecta. Trobar l’error que hi ha a la paraula. Escriure paraules malament a
veure si els jugadors troben a on és. També podem utilitzar aquesta idea per fer-ho amb
frases o textos (es retallen les paraules o paràgrafs que interessin i després toca ordenarlos).



Paraula enigmàtica. Escriviu paraules en un foli (poden ser oficis, personatges de contes,
actors, accions,...) i enganxeu-lo a l’esquena de la persona que podrà fer fins a 10
preguntes per saber què diu el foli.
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7. JOCS ORALS



T’has plantejat mai parlar utilitzant una sola vocal? La proposta és que cadascú trïi una
vocal i comenci a explicar alguna cosa, a veure si l’altre l’entén. Proveu!! Passareu una
estona divertida!



Una persona diu una paraula i l’altra l’ha de paraulejar.
Per exemple: PILOTA / P I L O T A



Digues una paraula i la següent persona ha de dir una altra paraula amb l’última lletra de
la teva.
Per exemple: Taula – amable – entrada



Juguem a les paraules germanes? Digues paraules que tinguin relació entre elles, que
siguin de la mateixa família.
Per exemple: Cullera, plat, olla, cassola,...



I si diem les paraules al revés? Riureu una estona.



Treballeu el càlcul mental. Es van dient operacions en veu alta i es va augmentant el nivell
Per exemple: 2+2+4-2x3...



Podeu fer sèries numèriques.
Per exemple: 2,4,6,8,.... o 10, 20, 30, 40,....
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8. MEMÒRIA I ATENCIÓ



Memory de les taules de multiplicar. Retalla paperets iguals i escriu les taules; per una
banda els resultats i per l’altra, la multiplicació. És hora de jugar, a veure qui troba més
parelles!



Memory de paraules. A veure qui és capaç de memoritzar més paraules? Es comença
dient una paraula, després es van afegint paraules d’ una en una i el nen haurà d’anar
reproduint totes les paraules en ordre. Quantes seràs capaç de memoritzar?



Joc de categorització. Es tria una lletra i amb aquella lletra s’ha de trobar un nom de
ciutat, de persona, d’animal i de menjar, o el que et vingui al cap, durant un temps
determinat. Ideal per jugar 2 o més persones.



Memòria fotogràfica. Trieu un lloc de la casa i fixeu-vos molt amb molta atenció tots els
detalls d’aquell racó durant un temps determinat. Després algú haurà de fer preguntes
sobre aquell racó sense que tu el puguis mirar.

NOTA PELS PARES : totes aquestes activitats poden ser un bon moment per passar estona amb els teus fills,
feu-ho divertit! També ho podeu convertir en concursos o reptes on poder obtenir premis com fer un pastís,
triar una pel·lícula i mirar-la junts, menjar preferit, jugar al seu joc preferit, etc., i d’aquest manera
augmentar la seva motivació.

Deixeu anar la imaginació i segur que us divertireu!

