JO CS
Cicle: Inicial
Espai:Gim nàs
Sessió:1
M aterials:pilotes,una corda,parelles d’anim als

PIN O TX O
Para un nen,es toca elnas am b una m à il’altre braç elpassa pelforat que
ha deixat l’altre braç,m antenint-lo estirat.Els tocats es converteixen en
pinotxos,aixífins que ho són tots.

GRU PS D E 4 . RELLEU S
LA CA BRA
Elprim er surt en quadrupèdia em penyent una pilota am b elcap,dona la volta
itorna la pilota alseu com pany que fa elm ateix.
L’EN GA N X A D A
Elprim er va a buscar una corda torna a la fila is’enganxa elsegüent,així
fins que tos hiestan enganxats.
D esprés es pot fer a l’inrevés,tots enganxats ianant-se desenganxant un
per un.
A lfina es pot fer enganxar idesenganxar.
CA RRERES D E SA CS

A N IM A LS D E LA GRA N JA
Es reparteixen cartolines d’anim als (n’hiha dos de cada) A lsenyalnom és
fent e sorollde l’anim alque liha tocat han d’ajuntar-se per parelles
d’anim als iguals.

JO CS
Cicle: Inicial
Espai:Gim nàs
M aterials:una sabatilla o un altre objecte

Sessió:2

LA CA D EN A
Provar de fer-la sense dividir-la,sino quan siguiuna cadena de quatre
dividir-se en dues cadenes.

EL CA M PA M EN T SIO U X
La m eitat en rotllana am b les cam es obertes (tenda),els altres entre les
cam es de la seva parella (indis).A lsenyalels indis han de sortir de la seva
tenda,fer una volta a la rotllana itornar a la posició inicial.
LA SA BA TILLA PEL D A RRERA
Tots asseguts en rotllana am b elcap entre les cam es,m enys un que va
voltant am b una sabatilla,la deixa aldarrera d’un iaquest ha d’aixecar-se i
perseguir-lo abans de seure allloc buit.

EL LLO P, LA GA LLIN A I ELS PO LLETS

JO CS
Cicle: Inicial
Espai:Gim nàs
Sessió:3
M aterials:dos cèrcols,un m ocador per a cadascú

ELS M ICRO BIS
U n fa de m icrobi,és elque para.D os fan d’am bulància,són les que salven els
tocats que han de estar quiets am b els braços en am unt.Les am bulàncies
salven passant un cèrcolde dalt a baix.

LA M À N EGRA
Para un o dos els tocats han de para am b la m à col·locada allà on els han
tocat.
M O RO S I CRISTIA N S

EL D RÀ CU LA
Tots am b els ulls tapats,un fa de dràcula.Tots es van m ovent iquan es
troben es pregunten:“H ola,ets elD ràcula?” sicontesten “N o,no soc el
D ràcula” no passa res icontinuen buscant un altre nen.
Sieltroben,aquest els contestarà a l’orella “A aaaah” illavors es quedarà
tam bé convertit en dràcula.A ixífins que tots ho són.

JO CS
Cicle: Inicial
Espai:Gim nàs
M aterials:dos m ocadors

Sessió:4

PO LIS I LLA D RES
Cinc o sis són polis iels altres lladres.Es delim ita una zona que serà la
presó.Els tocats han d’entrar a la presó iesperar que un com pany litoquila
m à per a salvar-lo.Es salva individualm ent.

EL M O CA D O R
D O BLE M O CA D O R

A M A GA R LA M À
Per parelles,un davant de l’altre.
U n am b elpalm ellam unt il’altre am b la m à a sobre,m irant-se palm ella
palm ell.Elde sota ha de girar la m à iintentar tocar la m à delde sobre que
ho haurà d’im pedir.

JO CS
Cicle: Inicial
M aterials:

Espai:Gim nàs o pistes

Sessió:5

LA M U RA LLA X IN A
Elque para alm ig.A lsenyalpassar d’un extrem a l’altre de la pista.Els
tocats són col·locats alm ig en form a de m uralla,no es poden m oure iels
altres no els poden tocar nipassar per sota dels braços nide les cam es.
VA RIA N T.- Q uan hihagiuns sis a la m uralla es pot tornar a com ençar.

RA CO N S
1. Jocs de punteria
2. Baldufes
3. caniques
4. sacs de curses
5. corda
6. bitlles

