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Jocs per a xiquets i xiquetes a casa de 6  a 7 anys. 

1. Petites i petits arquitectes 

Feu-vos amb unes caixes de sabates, trossos de tela, pinces de fusta d’estendre, palletes, pals 

de gelat, materials reciclats de diversos tipus i deixeu que la creativitat del xiquet es pose en 

marxa. El primer projecte d'un petit arquitecte prendrà forma: una casa de nines, una granja, 

un castell medieval… Qualsevol creació és possible gràcies a la imaginació dels xiquets i una 

mica d'assessorament d'un adult. 

Deixeu que el xiquet decore el seu projecte pegant, tallant, pintant amb retoladors o 

aquarel·les. Per a donar el toc final als detalls podeu utilitzar plastilina i purpurina. Serà una 

gran satisfacció per al xiquet o la xiqueta, però també per a vosaltres! 

2. Tangram 

El Tangram és un joc xinés molt antic, que ajuda els xiquets i les xiquetes  a 

comprendre les figures i l'espai. Gràcies a les seues formes per a compondre és 

capaç de posar en marxa la imaginació: realment és molt més que una simple 

manualitat per a xiquets. En primer lloc, el joc comença amb la construcció, el millor 

és que no cal comprar res. 

Per a fer-lo per primera vegada, podeu seguir els passos del tutorial de Youtube 

sobre tangram per a fer animals,  o per a donar forma a números  o el que la 

imaginació vos suggerisca a vosaltres i als xiquets i les xiquetes. 

 

3. Gimcana casolana 

I per a estirar una mica les cames, repteu-los amb una sorprenent pista d'obstacles. 

Creeu caselles en el sòl amb l'ajuda de cel·lo o cinta aïllant, col·loqueu una cadira ací i allà, un 

puf per a pujar, i després deixeu-los fer: els correspon moure's al llarg de les línies amb una 

safata a la mà, carregat amb objectes (una poma, dos llapis, etc.) i mantindre l'equilibri.  

En cada torn, podeu augmentar la dificultat agregant un objecte o els podeu demanar que 

porten la safata amb una mà o amb els ulls tancats. I mentre juguen, exerciten la capacitat 

d'atenció, concentració i coordinació ull-mà. 

Podeu fer que vole la imaginació: circuits d'esquivar cadires i taules, anar a peu coix, amb fils 

de colors pegar-los en el corredor com si fora cadascun d'ells un làser i si el toca s'electrocuta i 

ha de tornar a començar, saltar el pal de granera en moviment… 

4. Jocs per a jugar a casa amb un bolígraf i paper 

Estos són només alguns jocs tranquils, abans del bes de bona nit: batalla naval, el penjat, 

fruites i animals (o coses i noms de ciutats). 

El meu preferit: “Atura el llapis”, s'agafa paper i boli, el posem apaïsat i dibuixem una graella, 

escrivim a dalt tot el que cal escriure, exemple: nom, ciutat, menjar, color, marca, animal… Es 

diu una lletra, cada concursant ha d'escriure, en un temps marcat al principi, una paraula en 

cada casella, si algun jugador les completa totes diu: atura el llapis, ja ningú pot continuar 

escrivint. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM
https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM
https://www.youtube.com/watch?v=2bLI6JWp4TE

