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Jocs per a xiquets a casa de 8 a 10  anys 

Quan tenen de 8 a 10 anys, la majoria dels xiquets se senten molt majors, alguns joguets o jocs 

els semblen de xiquets xicotets, per això és important saber què proposar-los. 

1 . Jocs de taula 

El Monopoli, el Risk, el Scrabble, el Tabú, qualsevol d'estos populars 

jocs de taula és una bona opció. Però també podem cercar 

alternatives més clàssiques com els escacs o les dames. 

Molts jocs de taula comencen a ser possibles i interessants a partir 

dels 8 anys. Els xiquets poden recordar i acceptar fins i tot regles 

complexes, esperar el seu torn i romandre asseguts durant més 

temps. I sabeu el que aprendrà l’infant? Una cosa fonamental per a la 

vida, saber perdre! NO CAL DEIXAR-LOS GUANYAR 

 

 

2. Origami 

L’Origami és l'art japonés de construir figures doblegant fulls de 

colors. És una activitat realment divertida, coneguda també com 

papiroflèxia. En el tram d'edat de 8 a 10 anys, les xiquetes i els 

xiquets han aconseguit una bona destresa manual i poden fer els 

seus primers experiments sols. Guieu-los, començant amb coses 

simples com el cigne o la granota que salta i després avanceu 

gradualment. Després del primer cigne, podeu decidir fer una 

col·lecció completa d'animals! 

La papiroflèxia és un dels jocs més útils per a xiquetes i xiquets de 8 anys perquè els ensenya 

precisió, atenció i a fer les tasques amb cura. Totes habilitats molt útils també per a l'escola. 

 

3. Fer ciris  

Fer ciris amb xiquetes i xiquets és fàcil i divertit. Compreu blocs de cera de colors, motles i 

metxes. Després poseu en marxa la creativitat. 

El més fàcil és usar motles de colors i abocar capes de cera amb colors que produïsquen 

contrast. Amb una mica de pràctica, també es poden usar motles de magdalenes o talladors de 

galetes (per a tindre ciris en forma d'estrela o cor). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Origami

