
ACTIVITATS DE PASQUA 
CREEM EL NOSTRE PROPI JOC

3 EN RATLLA PINTEM OUS MIMICA

DÒMINO ENCERTA LA PUNTERIA

Material:
Cartó, retolador, 
dibuixos, tisores.

ENCISTELLA LA PILOTA

Material: Ous, pintura, pinzell, retoladors, 
cartolines, goma eva, tisores, pega.

Material: 
dibuixos, 
tisores, 
bossa

Material: 
Gots plàstic, 

globus, papereres, 
dibuixos, tisores, 

pilotes ping-pong.

Material: 
Cartó, retoladors,

dibuixos, pega

Material: 
diadema

Tuperware
Dibuix

Paper diari
Paper albal

Com ho fem? Agafarem un cartó i
dibuixarem un tauler de 3 en ratlla
(exemple a la foto), per fer les fitxes
dibuixarem o imprimirem dos dibuixos
relacionats amb la pasqua i farem 3
iguals de cada (ou, conill, pastanaga...) i
ja tindrem llest el joc per a jugar.

Com ho fem? Necessitarem la nostra
creativitat per pintar als ous, dibuixarem i
pintarem ous bullits per poder decorar o
crear la nostra pròpia història.

Com ho fem? Imprimirem dibuixos
d'animals, els retallarem, els doblegarem i
posarem dins una bossa. El participant
traurà un dibuix de la bosseta, el mirarà i
haurà de fer mímica perquè la resta ho
endevini, qui ho esbrini serà el pròxim que
farà la mímica.
A jugar-hi!

Com ho fem?
Buscarem per casa una
diadema i enganxarem a la
part de dalt un tuperware la
decorarem amb dibuixos de
pasqua, farem boles amb
una fulla de paper de diari o
amb paper de plata. Un dels
participants es posarà la
diadema al cap, la resta
haurà d'intentar encertar a la
cistella.

Com ho fem? Per poder jugar al
dòmino retallarem cartons rectangulars,
farem una ratlla al mig i a cada extrem
enganxarem dibuixos de pasqua (com
l'exemple) farem unes quantes fitxes a
cada fitxa posarem dibuixos diferents.

Com ho fem? Tallarem la part de baix d'un got
i d'un globus, agafarem un globus i el posarem
a la part de dalt del got, agafaré dues papereres
i posarem un dibuix a cadascuna d'elles de
pasqua (com a la imatge) posarem una pilota
de ping-pong dins del got i tirarem del globus
cap a fora el soltarem o haurem d'intentar que
ens entri dins de la paperera que haurem triat.
Guanyarà qui més pilotes encerti.


