PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. JOCS POPULARS

JOCS POPULARS: JOCS DE FESTA MAJOR.

Nom joc: A despenjar cintes.
Cicle: Infantil i 1r cicle de primària.
Curs: 3, 4 i 5 anys i 1r i 2n de primària.
Lloc: El pati.
Material: Bicicletes, carros, patinets, ringos, cordell i arbres.
Organització: En petit grup.
Temps: 20’ – 30’
Temporalització: El mes de maig (festa de Santa Eulària).
Objectius:
- Millorar la coordinació dinàmica general.
- Treballar l’equilibri dinàmic damunt objectes amb rodes.
- Afavorir la coordinació òculo-manual.
- Respectar les normes del joc.
Continguts:
- El joc.
- Imatge i percepció.
- Habilitats i destreses.
Metodologia:
- Assignació de tasques.
Desenvolupament del joc:
Es lliga un cordellí d’arbre a arbre, abans hem passat diferents ringos els quals
porten una cinta de color enrotllada a un dels seus extrems amb un número
marcat; aquests números es corresponen amb un sobre dins del qual hi ha el
premi (una abraçada, un petó, etc). Pera agafar les cintes els participants es
col·loquen en fila, cada un damunt de la seva bicicleta, patinet o carro. Un a un
van passant per baix del cordellí, miren d’agafar amb la mà la cinta que porta
enganxada el ringo. Si ho aconsegueixen, els correspon el premi, però no poden
posar el peu al terra o caure del vehicle. Si han caigut els organitzadors ho tornen
a penjar.
Observacions:
Infantil i 1r cicle de primària aniran amb carros.
2n i 3r cicle de primària poden anar-hi amb bicicletes, patinents o bé carros.

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. JOCS POPULARS

JOCS POPULARS: JOCS DE FESTA MAJOR.

Nom joc: A fer carreres de sacs.
Cicle: 2n i 3r de primària.
Curs: 3r, 4t, 5è i 6è.
Lloc: El pati.
Material: Sacs i cordells.
Organització: En petit grup.
Temps: 15’
Temporalització: El mes de maig (festa de Santa Eulària).

Objectius:
- Respectar les normes del joc.
- Millorar la coordinació dinàmica general.
Continguts:
- El joc.
- Habilitats i destreses.
Metodologia:
- Comandament directe.

Desenvolupament del joc:
Es marca una ratlla (es punt de partida); a una certa distància es marca una altra
(es punt d’arribada). A una senya, els jugadors, col·lcoats dins d’un sac,
comencen a avançar botant. Han d’intentar arribar abans que els altres.

Observacions:

