
JOC DE LA OCA ESPORTISTA  

1. Fes 3 voltes corrent al jardí, garatge o pis. 

2. Aguanta l’equilibri 15 segons sobre la cama dreta i 15 segons sobre l’esquerre. 

3. Salta a corda 20 vegades. Si no en tens, fes 20 salts amb els peus junts. 

4. Avança 5 caselles 

5.   Fes 20 esquats.  

6. Ves a una habitació agafa un llibre i torna desplaçant-te com un cranc amb el 

llibre recolzat sobre la teva panxa i sense que caigui. 

7. Encistella una pilota de paper amb la mà dreta a una paperera o caixa situada a 

2m. de distància.  

8. Targeta vermella : torna a la casella de sortida. 

9. Estirat a terra t’has d’aixecar sense fer servir les mans. 

10. Fes un #repte challenge #jo em quedo acasa  de futbol. 

11. Ves a tocar totes les portes de casa teva. 

12. Fes dues voltes a la taula assegut al terra impulsant-te només amb els peus.  

13. Fes una planxa estàtica durant 20 segons.  

14. Targeta groga: retrocedeix 5 caselles.  

15. Desplaçar-se a peu coix durant 15 segons amb la cama dreta i 15 segons amb la 

cama esquerra.  

16. Encistella una pilota de paper amb la mà esquerra a una paperera o caixa situada 

a 2m. de distància.  

17. Avança 5 caselles.  

18. Llança una pilota de paper amunt has d’aconseguir fer dues voltes sobre tu mateix 

i dues palmades abans d’agafar-la.  

19. Estirat a terra has de sonar 2 voltes a la taula només impulsant-te amb les mans, 

sense utilitzar les cames. 



20. Retrocedeix 10 caselles. 

21. Dona 7 cops a una pilota de paper amb el palmell de la teva mà dreta i 7 més amb 

la teva mà esquerra. 

22. Dona dues voltes a la taula fent la gatzoneta . 

23. Tombat cap amunt, fes la bicicleta durant 20 segons.  

24. Vés a beure un got d’aigua.  

25. Avança 2 caselles. 

26. Retrocedeix 10 caselles.  

27. Salts obrint i tancant cames i braços cap amunt (15 salts). 

28. Manté el pal de l’escombra (Només el pal) en equilibri en el palmell de la mà durant 

7 segons. Fes el mateix amb l’altra mà . 

29. Dona 4 voltes a la taula saltant a peus junts.  

30. Realitza 10 flexions de braços. 

31. Avança 5 caselles.  

32. Limbo: un jugador posa el pal de l’escombra davant teu i a l’alçada de les teves 

aixelles. Has de passar per sota sense flexionar els genolls. 

33. Fes tres respiracions profundes amb els ulls tancats, inspirant pel nas i expirant 

per la boca. 

34. Porta els talons al glutis 15 vegades. 

35. Posa’t a 3 m. de la taula i xuta una pilota de paper, ha de passar per entremig de 

les dues potes. S,ha de fer amb les dues cames, dreta i esquerra. 

36. Dona 4 voltes a la taula imitant a cada volta un animal diferent.  

37. Retrocedeix 5 caselles.  

38. Estirat panxa a terra elevar de forma alterna un braç i la cama contrària.10 

vegades . 

39. Fes 4 tocs amb el paper higiènic.  

40. Avança 10 caselles.  



41. Ves a fer un petó o abraçada als que estan a casa amb tu. 

42. Avança 2 caselles.  

43. Salta pujant els genolls al pit 10 vegades.  

44. Porta els talons al glutis 15 vegades.  

45. Fes 15 flexions. Recorda no arquejar l’esquena. 

46. Fes 3 voltes corrent al garatge, terrassa, pati o pis. 

47. Fes 10 salts amb peus junts a cada costat d’un objecte. 

48. Avança 6 caselles.  

49. Desplaçar-se a peu coix sobre una línia durant 20 segons. Cal fer-ho amb els dos 

peus. 

50. Salta en zig-zag sobre una línia 15 salts.  

51. Fes skipping durant 25 segons.  

52. Ves a una habitació agafa un llibre i porta,l en equilibri damunt el cap. No es poden 

utilitzar les mans. 

53. Retrocedeix 10 caselles.  

54. Has de donar 15 voltes amb la pilota per la cintura sense que caigui en 25 segons.  

55. Estirat a terra t’has d’aixecar sense fer servir les mans . 

56. Posa’t una música que t’agradi i balla.  

57. Targeta vermella: torna a la casella de sortida.  

58. Puja i baixa el més ràpid possible les escales.  

59. Fes 15 salts obrint i tancant cames amb la pilota amb els braços estirats.  

60. Aconsegueix fer passar la pilota per sota una cadira a una distància de 3 metres. 

61. Tirar la pilota de paper amunt i donar dues voltes sobre tu mateix i picar de mans 

tres cops abans d’agafar-la. 

62. Estirat panxa enlaire fes la bicicleta durant 20 segons. 

63. CAMPIÓ/CAMPIONA!! 


