
ACTIVITATS DE LLEURE 
JOCS D’AIGUA PER ALS MÉS PETITS I PETITES

CURSA DE CAMBRERS I CAMBRERES ENCERTA LA GOMA TOMBA LA BOLA

ESCUMA ATRAPEM ELS QUADRATS.

Material: bandeja, 
gots, aigua, recipient

TRASPÀS DE BOLES

Material: palangana, aigua, 
gomes colors, pals de pinxo

Material: roll paper WC, 
pilotes de colors, 

polvoritzador, aigua

Material:
ribells, aigua, boles 

de colors, cadira

Material: 
Recipients, aigua, mistol, 
ampolla d'aigua, calcetí 

de deport, tisores. Material: 
safata, aigua, papers colors, palletes

Com juguem? Ens posarem de dos en
dos i ens posarem una bandeja a la mà
amb 6 gots amb aigua dins, farem una
cursa i quan arribem al final llençarem
l'aigua dins d'un recipient, farem el relleu,
quan acabem tots mirarem els recipients
qui tingui més aigua guanya la prova.

Com juguem? Posarem dins d'una
palangana aigua, tirarem gomes elàstiques
de colors, els infants amb l'ajuda d'un pal
de pinxo hauran d'encertar i agafar el
número més gran de gomes amb el pal.
Guanyarà qui més gomes agafi en un
temps estipulat.

Com juguem? Posarem a la taula rolls de
paper de WC i damunt i posarem pilotes de
colors, posarem aigua a dins a un
polvoritzador, l'infant a una distància
prudencial haurà de tombar amb ajuda de
l'aigua les pilotes.

Com juguem? Posarem un ribell amb aigua i
boles de colors, al costat en posarem un altre
sense aigua. Per jugar ens asseurem a una
cadira davant el ribell amb boles i aigua els
infants amb els peus hauran de treure les
boles traspassar les boles a l'altre ribell.

Com juguem? Tallem una ampolla d'aigua per
la part de baix i li posem un calcetí de deport
que tinguem per casa. Posarem un recipient
amb aigua i sabó d'escurar. Introduirem la part
del calcetí dins al recipient d'aigua i sabó i per la
part de dalt de la botella bufarem i ens sortirà
l'escuma.

Com juguem? Posarem una safata amb
aigua amb retalls de papers quadrats, els
infants hauran d'agafar els quadrats amb
l'ajuda d'una palleta, posaran la palleta
damunt i bufaran cap a dins per poder
agafar-la.


