
JOC DE TAULA 

La
tortugueta i el mar



Aquest joc ha estat creat en mida A3, per aquest motiu aconsello imprimir el taulell de joc en A3.

Si poseu en marxa aquest taulell de joc tant a casa com a l'escola, compartiu les vostres experiències!! Estaré encantada de

veure aquest joc en les vostres aules i llars.

Si no coneixes el conte "La Tortugueta i el mar" pots veure el meu VÍDECONTE en aquest enllaç:

https://volacreaviu.com/actividades/

 

O buscar-me a YouTube per Volacreaviu.

https://volacreaviu.com/actividades/
https://www.youtube.com/channel/UCw2OcArqAmMYvWhT3q_q-_w


El joc consisteix en recollir la brossa entre tots i totes i classificar-la per deixar ben net el mar.

Els jugadors/es seran els/les submarinistes que recolliran la brossa. Quan el jugador cau a una casella on hi ha escombraria, perquè

quedi recollida, haurà de col·locar una moneda de suro amb el contenidor corresponent a aquella deixalla i agafar la targeta on hi ha

el dibuix de la brossa amb la quantitat de la grafia del nombre de la casella (Per exemple: casella 8 - caixa cartró. Agafar targeta

amb el dibuix de la caixa de cartró on conté 8 punts). Darrere d'algunes d'aquestes targetes, hi haurà un submarinista.

Si un jugador cau a la casella on hi ha una xarxa, només podrà salvar-se quan un dels jugadors tinguin mínim una targeta amb un

submarinista, la qual només es podrà fer servir una vegada.

Si acaba la partida i no s'ha recollit tota la brossa, hauran de tornar a començar!! 

Som-hi, entre tots netejarem els oceans!!

JUGADORS/ES: 1 a 6 jugadors

EDAT: A partir de 3 anys

JOC DE TAULA "LA TORTUGUETA I EL MAR"

Joc col·laboratiu



JUGADORS/ES PER IMPRIMIR:

US CONVIDO A QUE ELS ENGANXEU EN TAPS D'AMPOLLES DE PLÀSTIC (AIXÍ REUTILITZEM) PER TAL QUE NO ES PERDIN I SIGUIN MÉS

FÀCILS DE MANIPULAR.





CADA CASELLA TÉ UNA TARGETA AMB LA QUANTITAT DE LA GRAFIA I LA IMATGE

CORRESPONENT. DARRERE D'ALGUNES TARGETES HI HAURÀ SUBMARINISTES PER PODER

SALVAR ELS/LES JUGADORS/ES QUE HAGIN QUEDAT ATRAPATS/DES A LA XARXA.









ReduirReduir
ReciclarReciclar
ReutilitzarReutilitzar

moltes gràcies!
espero que en gaudiu molt!!
L'he fet amb molt d'amor!

www.volacreaviu.com

@volacreaviu_gemma Volacreaviu

https://www.facebook.com/volacreaviu


