
ACTIVITATS DE LLEURE 
JOCS PER ALS MES PETITS I PETITES DE CASA

ENCERTA L’ANELLA

Material: Plastilina, vol, pals de pinxo, macarrons anelles...

COM HO FEM:

Farem 3 boles amb plastilina i a cada bola li
punxarem un pal de pinxo, l’infant tindrà dins d’un
vol algun material que tingui un forat, el nen o
nena n’agafarà un per un hi haurà de passar-lo
pel forat fins que estigui tot el pinxo ple.

COLORS DE PRIMAVERA

Material: Compàs, cartó, pintures, pinzells, agulles d’estendre de colors

COM HO FEM: Amb l’ajuda d’un compàs farem
una rodona i la dividirem amb 4, pintarem cada
part d’un color. Deixarem dins d’un recipient un
grapat de d’agulles d'estendre la roba de colors,
els nens i nenes hauran d’associar el color de
l’agulla amb el color que esta pintada la rodona i
posar-la damunt del seu color fins que acabin les
agulles del recipient.

FEM UN COLLARET!

Material: Cordell, tisores, macarrons de colors.

COM HO FEM: Busquem pels armaris aquell
macarrons que tenim de colors que no hem
gastat mai. Tallem un cordell un i li expliquem als
infants que han de seguir una sèrie comença tu i
que els nen o nena segueixi la mateixa sèrie que
tu. (també podem fer la polsera de conjunt)

SOM ARTÍSTES!

Material:  Rolls wc, pintura, plats plàstic, folis.

COM HO FEM: Amb els rolls de paper de
wàter que tinguem per casa amb l’ajuda de
les tisores farem figures geomètriques.
Posarem a cada plat un color de pintura,
els nostres artistes sucaran el roll de paper
de wàter a la pintura i el plasmarà la figura
que els hi haurem fet. Ens quedarà un
quadre genial.

SERIE DE COLORS…

Material:  Plastilina, pinces, plats

COM HO FEM: Donarem als xiquets i xiquetes plastilina i li
ensenyarem a fer rodonetes petites de colors diferents, les posarem a
un recipient totes juntes, a continuació posarem tants plats com colors
de plastilina hi hagin i ham l’ajuda d’unes pinces els nens i nenes
hauran de classificar les rodonetes per colors.

CURSA DE CUCS.

Material:  Folis colors, tisores, retolador, palleta.

COM HO FEM: Tallarem dos folis a mida 5
x 20, el doblegarem per la meitat, tornarem
per la meitat, i un altra vegada per la
meitat. Tallarem el rectangle que ens ha
quedat en forma ovalada. Ja tindrem fer lo
cuc, li dibuixarem els ullets i la boqueta.
Utilitzarem la palleta per fer córrer el cuc,
podem fer curses de relleu.


