JOCS DE VELOCITAT

Jordi Tuset Peris

1 i 2: Es col·loquen els nens per parelles i un d'ells és l'1 i l'altre el 2. Quan el/a mestre/a diu un dels dos
números, l’anomena’t persegueix l'altre. Si l'atrapa, compta fins a cinc deixant-lo escapar i el torna a
perseguir fins que el/la mestre/a anomeni l'altre número. Llavors passa a ser perseguit. Es compta
quantes vegades ha agafat cadascú el/la company/a.
Els paquets: Els alumnes es desplacen lliurement per la pista i el mestre/a diu un número. Llavors els
nens i nenes s’han d’agrupar segons el número que ha dit el mestre/a. Els alumnes que no
aconsegueixin agrupar-se o arribin tard, queden un cop sense jugar. Una variant d’aquest joc seria fer
col·locar als alumnes com les sardines.
L’aranya: El grup es col·loca a un extrem de la pista. Un/a nen/a que atrapa es col·loca a la línia central.
Quan aquest/a crida "aranya", tots surten corrents cap a l'altre extrem esquivant l'aranya. El nen/a que
atrapa no pot sortir de la línia central i ha d'intentar atrapar a tots els que pugui quan aquests travessen
la línia. Els atrapats/es també faran d'aranya. Després es torna a repetir fins que no quedi ningú per
atrapar. Si tarden molt a passar a l'altre extrem es pot comptar fins a 10 i si no passen queden
atrapats/es.
Peixos a l’aigua: A la senyal del mestre/a, els alumnes hauran d’anar d’una àrea d’handbol a l’altre
sense ser tocats/es per un altre nen/a que pot moure’s per tot arreu menys per dins de les àrees. No val
quedar-se dins l’àrea molta estona ja que es comptarà fins a 10. Els alumnes que siguin atrapats també
seran perseguidors. Guanyarà el darrer en ser atrapat.
Cara i creu: Dividida la classe en dos equips, amb els alumnes aparellats i col·locats un/a a cada costat
de la línia del mig camp, d’esquenes un/a a l’altre/. Un equip és la cara, i l’altre és creu. Quan el
mestre/a anomeni un grup, aquest intenta agafar la seva parella fins que aquest arribi a la línia de fons i
se salvi. Si ho aconsegueix queda eliminat.
Joc del salt: Tothom assegut amb les cames estirades, tret de 2 alumnes. Un alumne/a fa de gat i
persegueix a un/a altre/a alumne/a que fa de ratolí. Si el gat atrapa al ratolí s’intercanvien les funcions.
El ratolí pot salvar-se saltant a les cames d’algun nen. Llavors el ratolí s’asseu, el nen/a a qui han saltat fa
de gat i el que feia de gat, ara farà de ratolí.
Les gerres: Els nens i nenes es col·loquen per parelles agafats dels braços i formant una rotllana, tret de
2 alumnes. Un/a d’aquests 2 alumnes persegueix a l’altre. El perseguit es pot salvar agafant-se a una
gerra. Llavors el/la que perseguia, ha d’atrapar al component de l’altre costat de la gerra on s’ha agafat
l’anterior perseguit. Si un alumne atrapa a l’altre, s’intercanvien les funcions.
El mocador: Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d'una línia.
Entre els dos grups es col·loca un alumne/a amb un mocador gran. L’alumne/a del mocador diu en veu
alta un número. Els alumnes que tinguin aquell número, es dirigiran cap al mocador amb la intenció
d'agafar-lo i portar-lo al seu camp. L’alumne/a que no agafi el mocador, haurà d’atrapar el seu portador.
Moros i cristians: Dos equips enfrontats i col·locats separats a certa distància darrere d'una línia. Uns
són els "moros" i els altres són els "cristians". Comença un d'un equip i es dirigeix al camp dels altres que
esperen rere la línia, amb la mà oberta. L’alumne/a toca les mans de tots i només pica la mà d'un
contrari que l'haurà de perseguir. Si l'atrapa abans d'arribar al seu territori quedarà eliminat. A
continuació li tocarà a l'altre equip.
Els colors: 4 equips situats en fila. Cada equip té un color. Quan es diu el nom del color de l’equip, tots
els membres s’han de col·locar a la gatzoneta. L’alumne/a que s’equivoqui queda eliminat/a. Guanya
l’equip que al final tingui més components.

