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CARRERA DE CUCS  

Activitat més fàcil i divertida impossible! Tal com veus a la foto, el més difícil pot semblar 

fer el cuc, no obstant això, només has de seguir els passos que et deixem i el cuc surt 

sol.  

Una vegada tinguis els teus dos, tres cucs, 

comença la carrera. Cada participant ha de tenir 

una palleta, es marca el punt de sortida i 

d'arribada a la meta. També podeu crear 

diferents circuits amb obstacles. O si es juga 

individualment es pot fer una carrera a 

contrarellotge. 

A continuació us deixem 15 segons de vídeo que mostra com doblegar el cuc perquè faci 

l’efecte. 

https://www.pinterest.es/pin/788411478506329218/ 

Material: Una tisora, una palleta per participant, un foli de paper.  

 

COMPETICIÓ DE TAPS  

Aquest joc podeu jugar-hi tot sols o bé amb més persones.  

En una taula allargada, col·loqueu-vos en un dels extrems amb taps d’ampolla. Per torns, 

espentegeu un tap amb dos dits (com a la fotografia) per tal que arribi el més lluny 

possible. Però, compte! Si el tap cau de la taula, queda eliminat. Si hi ha més taps a la 

taula, podeu apuntar per fer-los caure. Quan ja no us quedin més taps per llençar, el 

guanyador serà qui tingui el tap més a prop de l’altra banda de la taula.  

 

Material: Taps d’ampolla i una taula.  

 
JOCS 

https://www.pinterest.es/pin/788411478506329218/
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EL GRAN ESLÀLOM 

Convertirem un espai de casa en un eslàlom (circuit d’agilitat). Qualsevol recorregut per 

casa amb obstacles serveix, nosaltres us donem una idea de com el podeu fer.  

Es tracta de marcar un punt d’inici (1) i un de final (2). L’objectiu serà passar els objectes 

(que poden ser peluixos, joguines...) del punt 2 al punt 1 fins que s’acabin. Si es juga d’un 

en un es pot anotar el temps i si es fa amb més d’un jugador/a es pot competir alhora.  

Col·loquem unes llaunes o ampolles petites en filera que estiguin entre els dos punts. 

Ens fiquem al punt 1 i per fer la primera volta passarem a 4 grapes per sobre de les 

llaunes, arribarem al punt 2 agafarem l’objecte i ens dirigim al punt 1 fent ziga-zaga entre 

les llaunes. Un cop estiguem al punt 1 deixem l’objecte i tornem a repetir fins acabar-

los tots.  

Material: llaunes o ampolles petites, objectes (peluixos, joguines...)  

 

MOTS ENCREUATS I SOPA DE LLETRES  

Aprofitant que aquesta setmana és el dia de Sant Jordi, us portem uns recursos molt 

divertits per aprendre una mica més sobre la llegenda. A continuació us deixarem unes 

fitxes on trobareu una sopa de lletres sobre Sant Jordi i una altra amb mots encreuats. 

Tot i no poder imprimir-ho, podeu obrir la fitxa des del vostre mòbil o tablet/ordinador 

i escriure les respostes en un foli. 

Material: Fitxes, paper, llapis   
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