
 

JUGUES AMB JOC D’INFANTS ????? 
 

El petit joc que us hem preparat és molt senzill. 

En aquest quadre que ara mateix esteu observant hi podeu trobar 

aproximadament entre 80 i 84 jocs infantils,tots ells existents en el segle 

XVI (el quadre va ser pintat el 1560 per Peter Brueghel). 
 

Nosaltres només et demanem que localitzis tres jocs que seguidament t’anomenem i 

expliquem: 

 

1er joc. Joc de construcció. 
 

Tots hem jugat a fer construccions o fer maquetes de vaixells, edificis, castells… Abans 

els nens es distreien construint amb materials que trobaven pel carrer o al camp com ara 

pedres, terra, herbes…  

En el nostre quadre de ben segur que trobaràs el joc de construcció tot i que cal advertir 

que  no és una construcció de plàstic ni de fusta... 

 

2on joc. Trencar tupins. 
 

A les festes majors de tots els nostres pobles hi ha algun dia que es fan jocs 

tradicionals. Tots aquests jocs són els que anomenem jocs de cucanya entre els que hi ha 

la trencada de tupins. 

Troba la nostra trencada de tupins dins el quadre..... 

 

3er joc. Fer ballar la baldufa 
 

La baldufa és una de les joguines més representatives del joc tradicional infantil. Els 

antics grecs ja tenien baldufes com les que surten al quadre. Amb la baldufa podem jugar 

a una colla de jocs: fer-la girar, a petar, fer el pontet, posar-nos-la a la butxaca. 

 De ben segur que algun cop n’heu tingut una a la mà, ara us toca buscar una colla de nens 

que les facin ballar.... 

 

 

Desitgem que després de buscar, els tingueu localitzats i que amb aquest petit joc 

hagueu passat una bona estona... 

 

 

Jugar no només és cosa de nens, és cosa de tots 

Bon joc i visca la diversió!!! 
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