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Jocs per a xiquets i xiquetes a casa d'1 a 2 anys. 

Oblideu-vos dels capritxos, les rucades i la falta de paciència del vostre fill o de la vostra filla. 

És en esta edat quan el xiquet comença a aprendre les primeres regles socials, a través de la 

imitació. També experimenta amb les primeres habilitats físiques (caminar, córrer, manipular). 

En esta etapa és quan comença a tindre curiositat pels diferents sons, els colors, l’aspecte físic 

del món. 

1. La caixa de disfresses 

En una caixa de cartó o en una cistella, fica tot el que es puga usar per a fer xicotets jocs de rol. 

Una vella perruca de carnestoltes, una capa, un camisó, un barret, un parell d'ulleres de 

plàstic… Qualsevol accessori per a disfressar-se serà útil.  

Una volta disfressats, els xiquets i tu podeu inventar històries en les quals interpretar un 

personatge. Quin millor joc per a un xiquet que ser el protagonista de la seua pròpia història? 

Millor encara, si la història inventada es referix als personatges de la vida quotidiana, pot 

convertir-se en una oportunitat estupenda d'imitar els adults.  

El teu fill podrà ser metge, una mare amb el seu bebé, un gos o un gat. D'esta manera, 

mitjançant la imitació i el joc, l’infant aprén comportaments i regles socials (i a més s'ho 

passarà francament bé!). 

2. El joc de la decantació 

Estos jocs per a xiquets a casa no requerixen comprar res especial, els objectes que tingueu 

normalment a mà són més que suficients.  

Per al joc de decantació són necessaris uns bols de plàstic, cigrons, pasta, llentilles i farina. 

Col·loqueu-ho tot a la taula de la cuina, doneu-li al xiquet una tassa o cullera xicoteta i animeu-

lo a decantar els aliments d'un bol ple en un recipient buit. Comenceu per les peces que siguen 

més grans (per exemple, la pasta) i acabeu amb les més xicotetes. D'esta manera, el joc cada 

volta serà més difícil. 

Esta activitat per a xiquets d'1 a 2 anys, a més de ser molt divertida, és tremendament 

didàctica. De fet, si fan el moviment d'esquerra a dreta (l'oposat per als xiquets esquerrans), 

perfeccionaran les habilitats que els seran molt útils per a escriure en un futur. 

3. El gran eriçó 

Els xiquets d'un a dos anys es divertixen molt posant objectes xicotets dins d'objectes grans. 

Experimentar amb diferents formes i grandàries és una activitat ideal per a ells a esta edat. 

Sense cap dubte, un dels jocs per a infants a casa més divertits és el del “gran eriçó”. Només 

necessiteu un colador, pegueu-li la volta i mostreu-li a l’infant com inserir els espaguetis en 

tots els forats xicotets. En poc temps, haureu construït un gran eriçó! 

 


