
ACTIVITATS DE PASQUA 
PER ALS PEQUES DE LA CASA

MÈMORI

CONILLET MULTICOLOR

COLAGE – EL POLLET

ATRAPA L’ANIMALET!

BUSQUEM OUS I ELS CLASSIFIQUEM?

POSEM LA CUA AL CONILL

Com Juguem? Imprimirem dibuixos infantils
d'animalets, objectes, relacionats amb la pasqua i ho
imprimirem doblat, ho retallarem i o enganxarem als
taps de les botelles. A l'hora de jugar cada participant
haurà d'aixecar dos taps si la imatge als dos
taps és igual se'ls queda, si no torna a girar els taps i li
toca al pròxim participant, així successivament fins que
haguéssim descobert tots els taps.

Material: dibuixos, tisores, pega, taps

Com juguem? Buscarem globus de color groc, els
unflarem i li dibuixarem ulls, bec, i la boqueta d'un
pollet (la del dibuix és un porquet però adaptem
l'activitat a pasqua). Posarem música i mentrestant
hauran d'aconseguir tindre tots els pollets dins d'una
caixa (paperera, contenidor...) quan acabi la música
anotem a un paper els pollets que hem posat dins la
caixa, i canvi de torn de participant. En finalitzar el joc
sumarem els pollets que han aconseguit atrapar.

Material: 
Globus grocs,

retoladors, 
recipient gran, usb.

Com ho fem? Imprimirem un dibuix d'un conillet.
Posarem a un plat de plàstic pintura de diversos
colors. L'infant amb el seu dit sucarà a la pintura i
anirà posant ditades a dins del conillet, per fer la cua
farem una bola amb un trosset de cotó i l'enganxarem
amb pega a la cua.

Material: dibuix conill, pintura, tisores, cotó, pega.

Com juguem? Amagarem per dues habitacions
ous de xocolata amb embolcall de colors. Donarem
als infants una bosseta i els explicarem que mentre
duri la cançó han de trobar el nombre més gran
d'ous de xocolata, una bolca acabi la cançó, cada
infant haurà de classificar els ous per colors.
Guanyarà qui tingui més ous i millor classificats.

Material: ous de xocolata, bossetes, recipients, usb.

Com ho fem? Imprimirem un dibuix d'un pollet
sortint de l'ou. Posareu un vol amb la closca d'un
ou i un altre amb panís. Els infants hauran
d'enganxar cada material al lloc que
correspongui, vosaltres els hi expliqueu
quin és el lloc on ha d'anar el panís i l'ou.

Material: Dibuix, panís, closca ou, pega.

Com juguem? Dibuixarem a un cartó la silueta d'un
conill però la part del darrere, els nens i nenes amb
un tros de cotó faran una bola, li posarem velcro al
cotó i l'altra part al dibuix a la part de la cua. Ens
posarem a una distància prudencial i amb els ulls
tapats haurem d'encertar posar-li la cua al seu lloc.

Material: Cartó, retolador, cotó, velcro.


