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Jocs per a xiquets i xiquetes a casa de 3 a 5 anys. 

Hi ha molts jocs senzills per a jugar a casa amb infants d'esta edat. Les activitats, els jocs, les 

manualitats que podem fer-hi també serviran per a estimular en els xiquets les habilitats 

necessàries per a l'escola. Parlem de les habilitats motores fines dels dits, l'orientació en 

l'espai, conceptes com amunt i  avall, abans i després, o esquerra i dreta. 

1. El marc Montessori 

El mètode Montessori oferix multitud de manualitats per a fer a casa. Amb materials senzills i 

econòmics podem estimular la capacitat creativa i el desenvolupament cognitiu dels xiquets.  

Este és un joc per a xiquets de tres anys que els permetrà assajar els gestos quotidians: 

cordar-se la camisa, obrir i tancar una cremallera, nugar-se els cordons. 

2. Endevina i troba 

Es tracta d'un exemple típic de joc a casa per a infants, amb el qual, a més de divertir-

se, adquiriran tota una sèrie d'habilitats molt beneficioses per al seu desenvolupament 

cognitiu. 

Una cosa tan senzilla com ocultar un objecte a l'habitació: en un armari, dins d'un pitxer o en 

un prestatge. Després, l’infant ha de trobar-lo fent-vos preguntes com “Està davall del llit? Està 

dins de l'armari? Està a prop de la porta?”.  Després proveu d'intercanviar els rols, alguna cosa 

que els encantarà, als vostres fills i filles. 

3. Punteria 

Utilitzant una cartolina blanca, l’infant ha de dibuixar tires amples, després acolorir-les i 

retallar-les. Després, amb cola, unir els extrems de les tires fins a formar diverses anelles. 

El joc no acaba aquí. És en este moment on podeu entrar en acció. Pegueu-li la volta a una 

cadira i el joc consistirà a introduir les anelles dins de les potes de la cadira. Per cada anella 

introduïda, s'assignarà un nombre de punts. També poden distribuir-se el punts, segons el 

color de les anelles. 

4. Qui se n'ha anat? 

Este és un dels grans clàssics de jocs de memòria per a xiquets i xiquetes. Col·loqueu alguns 

objectes en una safata o taula (comenceu amb quatre i després augmenteu gradualment). El 

xiquet els mirarà durant uns segons, després ha de girar-se d'esquena i en lleveu un. Ha 

d'endevinar quin és l'objecte que falta. 

No és tan fàcil com sembla. Intenteu-ho vosaltres i veureu. 


