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Jocs per a xiquets i xiquetes a casa de 5 a 6 anys. 

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 llevem un. Ha 

d'endevinar quin és l'objecte que falta. 

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

Jocs per a xiquets i xiquetes de 5 a 6 anys que ajuden a desenvolupar l'orientació en l'espai: 

 Trobar les diferències entre dos dibuixos. Amb una línia, dividiu un full per la meitat i 

dibuixeu la mateixa escena a l'esquerra i a la dreta, però amb xicotetes diferències en 

la posició dels objectes (per exemple, en un costat, el pitxer està sobre la taula, en 

l'altre davall de la taula; està a la dreta o l'esquerra del sofà); el xiquet ha de trobar 

totes les diferències.  

 Dissenyar junts la “polsera de la dreta” (o l'esquerra), que el xiquet usarà durant uns 

dies per a ajudar-lo a distingir la dreta i l'esquerra. Podeu fer-ne dos iguals, una per a 

vosaltres i una altra per a ell. 

 Caminar d'una habitació a una altra amb una cullera amb un objecte xicotet dins, 

sense deixar-lo caure. Primer, subjectant la cullera amb la mà dreta i després amb la 

mà esquerra. Poseu sobre la cullera un ou o pilota de ping-pong. Els xiquets ho 

passaran molt bé! 

 Jugar a les bitles amb la mà dreta i després amb la mà esquerra. Observeu amb quina 

mà es guanyen més punts. Este joc ajuda l’infant en la coordinació ull-mà (el mateix 

que ha de fer en escriure), a regular la força muscular, moure els dits individualment i 

sobretot a concentrar-se. 

Jocs per a xiquets per a millorar l'atenció i la concentració 

Saber reconéixer les diferències i semblances entre formes o recordar una silueta concreta 

ajudarà a desenvolupar la memòria visual de l’infant. Estes són les habilitats bàsiques per a 

distingir les lletres i poder escriure-les en un futur. 

 El “memory” casolà. Dibuixeu junts en una targeta 10 (o més, depenent de l'edat del 

xiquet) parelles de dibuixos idèntics. El millor és distribuir-los per temes: animals, roba, 

colors i joguets. Poseu en línia les targetes de memòria, deixeu que l’infant les mire 

durant uns segons, després gireu-les boca avall. El xiquet ha de recordar què hi havia 

en cada targeta i en quin ordre. 

 Formeu una imatge (o una lletra) usant escuradents o palletes. L’infant ha d'observar 

durant uns segons i després ha de refer la figura de la mateixa manera. Llavors, 

dependrà d'ell crear la forma. 

 


