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RECOMANACIONS PER A VACANCES DE PASQUA 

 

Hola xiquetes i xiquets, se us trova molt a faltar i espere que prompte ens vegem de nou 

al pati del nostre col·legi per a passar-nos-ho molt bé i aprendre molt. 

Aquestes vacances de pasqua us recomanaré alguns jocs i exercicis perquè ens puguem 

moure una mica dins de casa, i així passar una estona més divertida dins de les nostres 

possibilitats i a més aconseguir estar més sans i forts (física i mentalment) amb els 

materials que tenim en la nostra pròpia casa. 

El nou joc que us proposaré és per a treballar la nostra orientació espacial i imaginació, 

a continuació trobàreu el seu nom, instruccions i materials necessaris:  

 

LA CERCA DEL TRESOR: 

 

Què necessitem? 

-Un paper. 

-Un llapis. 

-Un tresor (serveix qualsevol objecte que tinguem a casa). 

-Molta imaginació. 

 

Com es juga? 

 

Primer de tot dibuixarem un mapa de casa, i en ell haurem de marcar amb una creu on 

està el preuat tresor (que haurem amagat dissimuladament per casa sense que ningú 

s’adone). Nosaltres serem qui dibuixarem el mapa a algun membre de la nostra família, 

perquè després serem nosaltres els que hàgem de trobar el tresor amb el mapa que ens 

farà el nostre familiar. No li ho poseu molt fàcil perquè així siga mes divertit. 

Podem jugar amb una variant, que serà en comptes de dibuixar un mapa del tresor, hem 

d'escriure unes pistes amb les quals els nostres familiars hauran de trobar el tresor que 

hem amagat prèviament. Quan ho troben hi haurà un canvi de papers i serem nosaltres 

els que hàgem de trobar el tresor. 



 

 

 

A més d'aquest nou joc aquestes vacances podem continuar practicant amb el Suavibol 

que hem fet les setmanes anteriors, i continuar jugant al joc de taula MuévEFte o el que 

vam crear nosaltres mateixos eixa mateixa setmana que ens ajuda a fer activitat física a 

casa. 

I recordeu una cosa molt important per a aquestes dates: 

 

 

 


