
INFANTIL 4 ANYS 

                 ACTIVITATS RECOMANADES 

Hola a totes i tots!!! 

Què us sembla si durant aquestes vacances de Pasqua que hem d’estar a casa ens 

menegem una miqueta? És important que grans i menuts dediquem ratets del dia a 

moure el cos, per això, aquí teniu algunes idees per fer a casa amb els vostres fills i 

filles. 

Esteu preparats? Per començar a activar el cos podem ballar i cantar les següents 

cançons: 

 Walking walking dance along https://youtu.be/pKqnSRDzkgw 

 Shake Your Sillies Out https://www.youtube.com/watch?v=NwT5oX_mqS0 

 La Tarara https://www.youtube.com/watch?v=tuCfFiYOsJI 

A continuació podem fer els següents jocs motrius. Segur que vosaltres vos inventeu 

més jocs. Recordeu que els vostres fills i filles tenen molta creativitat no ho oblideu! 

 Podeu decorar ous de Pasqua amb diferents tècniques, amagar-los per casa i 

després buscar-los.  

 Joc de les estàtues: Mentre sone la música ballarem, quan pare ens 

quedarem com estàtues. Podeu ficar la cançó de la Tarara Rockera  

https://www.youtube.com/watch?v=I5ujboSb_nk 

 Joc del semàfor: Si el semàfor està en verd podem caminar, si està en roig 

ens quedem quiets i si està en groc ens desplacem ràpidament. 

 Joc 1,2, 3 pica paret: Avancem lentament i quan el que paga es gira després 

de 1,2,3 pica paret, ens quedem com a estàtues. Si ens descobreix movent-

nos, hem de tornar a començar des de l’inici. 

 Construir i jugar al twister. El podeu crear amb rodones de colors 

enganxades a terra amb celo. 

 Circuit per casa. A baix teniu una imatge amb un exemple de circuit. 

També podem fer uns altres jocs una miqueta més relaxats: 

 Els pintors: fem autoretrats a la nostra família. També farem el nostre 

autoretrat, així que ens ficarem davant d’un espill i fem un dibuix de la nostra 

cara. 

https://youtu.be/pKqnSRDzkgw
https://www.youtube.com/watch?v=NwT5oX_mqS0
https://www.youtube.com/watch?v=tuCfFiYOsJI
https://www.youtube.com/watch?v=I5ujboSb_nk


 Els daus: Hem de tirar dos daus, sumar la quantitat que ens ix i veure qui de 

tots té el número més alt. 

 Les lletres: fem el traç de les lletres en majúscules sobre diferents materials 

(cacau, farina, pa ratllat, sucre...). Podem tindre totes les lletres escrites dins 

d’una bosseta i les anem traient. 

 Plantem llavors. Què necessitem? 

- Un pot de vidre, un envàs de iogurt, un got de plàstic...si és transparent millor. 

- Llavors poden ser llegums... 

-Cotó o paper de cuina humit i aigua 

- Un full per escriure el material utilitzat i el procés de creixement, mitjançant 

paraules, dibuixos o fotos 

Després de fer exercici i jocs ara toca relaxar-se. 

 Joc de les lletres relaxades: a l’esquena d’un familiar dibuixeu lletres en 

majúscula, té que endevinar-les i després canvieu. 

 Estiraments i respireu una miqueta 

https://www.youtube.com/watch?v=TtHOOV5fjbI 

I per acabar de fer totes aquestes propostes podeu convertir-vos en cuiners, preparar 

una mona de Pasqua i per a recuperar forces MENJAR-NOS LA MONA!!!  

 

  

 

 

 

 

UNA ABRAÇADA FORTA!!!                                                                  ANA 

https://www.youtube.com/watch?v=TtHOOV5fjbI

