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JOCS AMB MATERIALS RECICLATS 

Què tenim per casa?  

Aprofitem aquests dies per construir joguines amb els infants i donar-li una altra vida 

als objectes quotidians.  

Fent servir objectes simples, els infants potencien la seva imaginació i la seva 

creativitat. Elles i ells ho fan de manera natural i van més enllà de l'ús que en fem els 

adults.  

Quan aquests materials a més a més de quotidians són de reciclatge es dona un 

valor afegit a la joguina. En la nova societat del consum en la qual estem immersos 

és important prendre consciència envers el medi ambient i aquesta pot esdevenir una 

manera. 

Amb la reutilització de materials contribuïm a la sostenibilitat. El recursos que es 

poden utilitzar per a la creació d’aquests jocs, poden ser molts i molt variats. Des de 

caixes de cartró, papers de diari, envasos, tubs de plàstic, passant per retalls de roba, 

llanes, a agulles d'estendre, rul·los o pintures que el germà gran ja no utilitza.  

El joc dels infants va evolucionant en funció de les seves necessitats i interessos. 

Aquest tipus de material permet als infants fer un recorregut que va de  la manipulació 

i l'exploració a l' experimentació i el joc simbòlic. D' aquesta manera pots de sabó 

poden convertir-se en gegants, capses en amagatalls o trens i rotllos de cartró en 

torres. 

El recorregut és molt gran, arriba el moment de remenar armaris i de pensar abans 

de llençar res. Això sí, sempre mirant de garantir la seguretat que aquells objectes 

ofereixen quan són manipulats pels infants. 
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ELABORACIÓ DE JOCS AMB MATERIAL RECICLAT: Recull d’activitats per fer 

a casa amb els nens i nenes durant aquests dies: 

Activitat 1: Menja-boles 

S’agafa una garrafa d’aigua, es fa un forat en un dels 

laterals, es decora l’ampolla amb la imaginació de cada 

infant/família i es pot jugar a intentar encertar pilotes 

d’alumini o de paper. 

https://www.pinterest.es/pin/840554717936212665/ 

 

 

 

També podem fer una varietat del joc amb capses de cartró. 

 

 

Activitat 2: A Enfilar! 

Agafem rotllos de paper de wc i es fan forats. Deixem a  

l’infant pals de fusta o palletes o xurros fets amb paper de 

diari i que els passin pels forats. 

link 

 

https://www.pinterest.es/pin/840554717936212665/
https://laughingkidslearn.com/fine-motor-threading-activity-using-straws-and-cardboard-ubes/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=424381584_14383270_104369
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Una altre dia ho podem fer amb les safates del menjar! 

 

 

 

Activitat 3: A Enfilar! (2) 

Una altre dia podem enfilar agafant un escorredor i fils 

o cordills o neteja-pipes (si en tenim). 

https://www.pinterest.es/pin/572097958894850657/ 

 

 

Activitat 4: A Enfilar! (3) 

Clavem una palleta o un bastonet a un tros de plastilina (o a una boleta feta amb 

una mica de farina i aigua) i deixem als nens i nenes pasta per tal que la puguin 

enfilar.  

També es 

poden fer 

collarets, si 

enfilen la 

pasta en 

cordonets. 

https://www.meumeninominhavida.com.br/2019/07/coordenacao-motora.html 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/572097958894850657/
https://www.meumeninominhavida.com.br/2019/07/coordenacao-motora.html
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Activitat 5: Ampolles Sensorials Sonores 

Agafem ampolles buides i hi posem llegums, boletes de colors, botons... (ho poden 

fer els nens i nenes) i després... a jugar! Aquestes 

sonen molt! Aprofitem per cantar alguna cançó! 

https://elalmademiaula.com/2018/03/26/botellas-

sensoriales-despertando-sentidos/ 

 

 

 

 

 

 

Activitat 6: Ampolles Sensorials Visuals 

 

Una altra varietat d’ampolles sensorials... Ara necessitem: 

alcohol, oli corporal, colorant alimentari, un recipient per fer la 

barreja i les ampolles. Posem una mica d’aigua en el recipient 

i afegim unes gotetes de colorant, es barreja bé. Després amb 

l’ajuda d’un comptagotes (com podria ser el de l’apiretal) o bé 

una xeringa el passem a l’ampolla que conté l’alcohol... i 

queda com a la imatge! 

https://www.pequeocio.com/experimentos-caseros-lampara-

lava/ 

 

 

 

https://elalmademiaula.com/2018/03/26/botellas-sensoriales-despertando-sentidos/
https://elalmademiaula.com/2018/03/26/botellas-sensoriales-despertando-sentidos/
https://www.pequeocio.com/experimentos-caseros-lampara-lava/
https://www.pequeocio.com/experimentos-caseros-lampara-lava/
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Activitat 7: Ficar i treure! 

 Agafem una llauna que tingui tapa de 

plàstic hi li fem una ranura a la tapa. 

Busquem tapes dels pots de conserva i ja 

tenim un joc per passar per la ranura! 

Per posar dins del pot també podem 

aprofitar les càpsules de cafè aixafades o cercles de 

cartró. 

Una altra varietat és que hi trobin teles de roba a dins i les hagin de treure! 

http://paramipequeconamor.blogspot.com/2014/12/lata-y-tapes.html?spref=pi 

https://eslamoda.com/17-juguetes-que-todo-bebe-debe-tener-hazlos-tu-mismo 

 

 

Activitat 8: Ficar i treure! (2) 

Amb una ampolla de plàstic d’obertura gran i taps de suro 

els infants poden jugar a posar i treure dins l’ampolla.  

https://www.cucumama.com/montessori-para-ninos-de-1-

a-2-anos/ 

 

 

 

 

 

 

http://paramipequeconamor.blogspot.com/2014/12/lata-y-tapes.html?spref=pi
https://eslamoda.com/17-juguetes-que-todo-bebe-debe-tener-hazlos-tu-mismo
https://www.cucumama.com/montessori-para-ninos-de-1-a-2-anos/
https://www.cucumama.com/montessori-para-ninos-de-1-a-2-anos/
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Activitat 9: Ficar i treure! (3) 

Si disposem d’una capsa gran podem fer forats i donar al 

nen o a la nena pilotes (o boles de paper) i jugar a posar-

les a dins! 

 

 

 

 

Activitat 10: La teranyina! 

 

Amb un cistell, corda llarga, es fa com una teranyina per 

tot el cistell i dins s’introdueixen joguines com pot ser 

sonall, peces... i l’infant ha d’intentar treure la joguina 

https://www.mylittlemoppet.com/34-creative-play-

activities-for-babies-below-1-year/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mylittlemoppet.com/34-creative-play-activities-for-babies-below-1-year/
https://www.mylittlemoppet.com/34-creative-play-activities-for-babies-below-1-year/
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Activitat 11: Parelles de colors! 

Si recollim taps de diferents envasos podem 

elaborar aquest senzill joc d’aparellar colors! 

Només necessitarem els taps, papers de 

colors (que podem pintar amb els nens i 

nenes), tisores i pegament. 

 

També podem jugar amb pinces d’estendre 

la roba de colors! 

 

https://www.pinterest.es/pin/743305113478452820/ 

 

Activitat 12: Parelles de colors! (2) 

 

Una varietat del joc anterior feta tubs de paper 

higiènic pintats (ho podem fer amb els nens i 

nenes) 

I posar-ho tot en una capsa que serveix com a 

contenidor. 

 

https://www.pinterest.es/pin/775533998308339164/ 
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Activitat 13: Circuits per a cotxes! 

 

Amb cinta adhesiva podem dibuixar a 

terra circuits per tal que passegin ens 

cotxets. 

 

 

 

 

 

Activitat 14: A pescar! 

Anem guardant els pots de iogurts i hi posem un filferro o un cordonet (tal com 

mostra la imatge). Seguidament amb un 

bastonet (o una cullera de fusta) fabriquem la 

canya, tot lligant-li un cordó amb un clip a la 

punta. 

 

 

https://food.gardenk.me/2019/08/05/diy-le-jeu-

de-peche-a-la-ligne/ 

 

 

 

 

https://food.gardenk.me/2019/08/05/diy-le-jeu-de-peche-a-la-ligne/
https://food.gardenk.me/2019/08/05/diy-le-jeu-de-peche-a-la-ligne/
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Activitat 15: Capsa de cartró amb llums! 

 

Podem recuperar els llums de Nadal i posar-los dins d’una 

capsa gran... segur que passen bons moments! 

 

https://www.kendallrayburn.com/2012/12/wyatts-light-cave/ 

 

 

 

Activitat 16: Màscares d’animals! 

 

 

Amb plats de cartró, colors, papers i pegament es poden 

fer màscares per poder jugar una bona estona a fer veure 

que som diferents animals 

 

https://eastcoastmommyblog.blogspot.com/2014/08/alphabet-crafts-letter-z.html 

 

 

 

 

https://www.kendallrayburn.com/2012/12/wyatts-light-cave/
https://eastcoastmommyblog.blogspot.com/2014/08/alphabet-crafts-letter-z.html

