
IDEES PER FER DES DE CASA EDUCACIÓ 
INFANTILPropostes de jocs matemàtics
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Podeu construir o descarregar fitxes de dòmino. 
Poden ser fitxes amb fotografies, imatges, punts… 
Cada jugador pren 5 fitxes del conjunt que són cap 
per avall. Comença un jugador destapant una fitxa i 
el següent n’ha de col·locar una altra que 
coincideixi en algun dels extrems. Si no en té cap en 
roba una de la pila. Guanya el primer jugador que 
es quedi sense fitxes.

Feu uns sudokus

Feu una partida de dòminoJugueu al memory

Espais per descarregar els jocs

Recursos SEP 
Juegoideas 
Guiainfantil 
Saposyprincesas 

Jugueu al bingo
Feu unes partides de parxís

Heu de disposar de 3 a 6 parelles d’imatges iguals. 
Poden ser cromos repetits, imatges de catàlegs o 
també dibuixos fets i decorats per vosaltres.  
Heu de posar les fitxes cap per avall i per torns, i girar-
les de dues en dues. Qui trobi dues fitxes iguals se les 
queda i repeteix torn. El joc s’acaba quan no queden 
fitxes a la taula i guanya qui  n’hagi recollit més.

Podeu utilitzar un full amb 4 quadrícules de 4 
caselles cadascuna. El repte consisteix a col·locar un 
dels elements de la col·lecció (que poden ser quatre 
nombres, colors o imatges)  a cada línia i a cada 
columna sense repetir-los. Aquí en trobareu uns 
exemples. 
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Podeu jugar al bingo amb uns cartrons i un o 
dos daus. Podeu fer vosaltres mateixos els 
cartons amb números fins al 6 o fins al 12. 
Per torns llanceu el dau o daus i aneu tapant 
els números que surtin. Guanya el primer 
jugador que tapa tots els números.

Amb un dau, quatre fitxes per a cadascú i un taulell, 
jugueu al tradicional joc del parxís. Segur que algú de 
la família hi ha jugat alguna vegada!
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