
Cooperativa   Es   Lledoner   

LLANÇA   EL   DAU!!                                                  
 
L’atzar  d’un  dau  sol  ser  respectat  per  tothom.  Treure  un  1  o  un  6  és  la  sort  del  llançament.  Si                     
a  més  li  afegim  un  poc  d’activitat  física  i  de  creativitat,  tenim  una  bona  eina  per  passar                  
aquests   dies.   
 
A  continuació  hi  ha  diferents  propostes  de  jocs  amb  el  dau.  La  mecànica  és  la  mateixa  per                  
a   tots   els   jocs:   llançar   el   dau   i,   segons   el   nombre   que   surti,   fer   l’activitat   corresponent.   
 

 
 
Proposta   1:   SUMA   20!!  
 
Nivell:   1r   i   2n   cicle   de   primària  
 
Instruccions :   Llança   el   dau   i   prova   de   fer   el   repte   corresponent   al   nombre   que   t’ha   sortit.    Si  
aconsegueixes   superar-lo,    t’anotes   la   puntuació   del   dau.   I   així   fins   a   sumar   20!  
 
Reptes:   
 
1 -   Llança   a   l’aire   un   rotllo   de   paper   higiènic,   toca   el   terra   amb   les   mans   i   agafa’l   sense   que  
caigui.   Ho   has   de   fer   tres   vegades.  
 
2 -   Fes   rodar   una   pilota   d’un   punt   A   de   la   casa   a   un   B   sense   tocar   cap   objecte.  
 
3 -   Passa   per   davall   una   taula.   
 
4 -   Fes   una   cucavela   damunt   dos   coixins  
 
5 -   Realitza   una   figura   d’acrosport   o   estàtua   i   canta   una   cançó  
 
6 -   Porta   un   peluix   d’un    lloc   A   un   B   sense   tocar-lo   amb   les   mans.   
 
 
Nota:   modifica   els   reptes   a   la   teva   manera.   Això   només   és   una   idea!  
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Proposta   2:   QUINA   SORT!  
 
Nivell:   2n   cicle   de   primària.   Adaptable   a   primer   cicle.  
 
Instruccions:    Necessites   una   comba   per   botar.   Llança   el   dau   i   prova   de   fer   el   repte  
corresponent   al   nombre   que   t’ha   sortit.    Si   aconsegueixes   superar-lo,   t’anotes   la   puntuació  
del   dau.   I   així   fins   a   sumar   20!  
 

1. Suma   1   punt.  
 

2. Fes   10   bots   de   comba   seguits   i   suma   2   punts.   
 

3. Perds   3   punts  
 

4. Enhorabona!   Suma   4   punts   si   aconsegueixes   15   bots   de   comba   seguits.  
 

5. Per   anotar   5   punts   has   de   fer   5   bots   amb   el   peu   dret   i   5   amb   el   peu   esquerre.   Sense  
aturar   la   corda.  
 

6. Per   aconseguir   6   punts   hauràs   de   suar:   10   bots   peus   junts,   5   amb   el   peu   dret   i   5  
amb   el   peu   esquerre.   Tot   això   sense   aturar   la   corda.   

 
 
Nota :   adapta   el   número   de   bots   a   les   teva   capacitat.   Ha   de   ser   possible.  
Si   vols   afegir   més   nombres   i   reptes,   molt   fàcil:   pots   llançar   dos   daus.   
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Proposta   3:   LLANÇA   AMB   EL   QUE   TE   TOQUI!  
 
Nivell:   1r   i   2n   cicle   de   primària  
 
Instruccions:  Realitza  un  llançament  a  un  objecte  determinat.  Per  fer  aquest  joc  es              
necessiten  dos  daus:  un  indica  a  quin  objecte  hem  de  ferir,  i  l’altre  indica  quin  objecte  hem                  
de  llançar.  Primer  llança  un  dau  i  després  l’altre.  O  tots  dos  a  la  vegada  si  es  diferencien  l’un                    
de   l’altre.   
 
  Dau   1:   què   hem   de   tomar?   

 

1-   Botella   d’aigua   de   plàstic    

2-   Llauna    

3-   Pot   de   iogurt    

4-   Tubs   de   cartró     

5-   Pot   de   xampú    

6-   Jugueta   petita,   estil   playmobil.    
 
 
Dau   2   :   què   hem   de   llançar?   

 

1   i   4   -   Rotllo   de   paper   higiènic      
 
 

2   i   5   -   Esborradora     
 
 

3   i   6   -   Coixí    
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Proposta   4:   FINS   A   L’ALTRA   PARET   
 
 
Instruccions :   Arriba   a   l’altra   paret   o   travessa   el   passadís.   Segons   la   distribució   de   la   casa.   
Per   poder   avançar   s’ha   de   llançar   el   dau   i   botar   d’un   cop   el   nombre   de   rajoles   segons   el  
nombre   que   ha   sortit.   Si   no   ho   aconsegueixes,   queda   a   la   mateixa   rajola.   
 

1. Bota   una   rajola   
 

2. Bota   dues   rajoles   
 

3. Bota   tres   rajoles  
 

4. Bota   quatre   rajoles  
 

5. Bota   cinc   rajoles  
 

6. Torna   a   llançar   
 
Nota:   Les   mides   de   les   rajoles   de   cada   casa   poden   dificultar   els   bots,   per   tant   ho   podeu  
modificar   segons   convengui.   
 
 
 


