
Llistat de jocs per fer a casa amb tota la família 

 

S imó diu… Els que hi juguen han de fer les accions 

que diu en Simó (un membre de la família que 

canviarà cada x temps)., per exemple: tocar-se el 

cap, tocar la panxa d’un company/a, picar de mans amb un 

company/a, saltar,... 

Seguir el rei: Grups de 2 o 

més. Es decideix qui es rei . 

Llavors es col·loquen en fila i el rei es col·loca davant. El rei es el 

que mana i tots el moviments que realitzi han de ser imitats pels 

seus companys/es de grup que seguiran en fila. Al cap d’una 

estona es canvia de rei.  

L’ombra: Per parelles. Un company de la parella realitza 

tots el moviments i desplaçaments que vulgui i el seu 

company/a farà el mateix com si fos la seva ombra. Al cap d’una 

estona es canvien els papers.  

El mirall: Per parelles. Es col·loquen un nen/a davant 

de l’altre. Un/a realitza qualsevol moviment i l’altre 

l’ha d’imitar com si fos un mirall. Al cap d’una estona 

s’intercanvien les funcions.  

M ’has tocat! Un tanca els ulls, mentre el seu 

company/a li toca una sèrie de segments corporals. A 

continuació obre els ulls havent d’anomenar per 

ordre els segments que li ha tocat i tocar al seu 

company/a amb la mateixa seqüència. Després 

s’intercanvien les funcions. Guanya qui té menys 

errades.  



La  silueta: Per parelles. Un company/a s’estira al 

terra amb els braços oberts i les cames obertes. 

L’altre company/a amb un guix ha de rodejar el 

seu cos fent-li una silueta. Seguidament el 

company/a del terra s’aixeca i ha d’escriure les diferents parts 

del cos. Quan acaba, es canvien de rols. 

Els palpadors: tota la família amb els ulls 

tancats es mouen per un determinat lloc i quan 

es troben s’han de reconèixer palpant la cara 

del que ha estat trobat. 

 

Les parts del cos: Tota la família asseguda 

en rotllana, toquem la part del cos que indiqui 

el que hàgim decidit al membre de la família 

que està a la nostra dreta. Qui s’equivoca 

queda eliminat. 

 

 

 

Àrea d’esports 

 


