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GYMKHANA PASQUA 

Benvingudes famílies! Aquesta setmana com és quasi Setmana Santa, farem una Gymkana 

casolana amb premi final. En aquest document explicam passa per passa què hem de fer per 

exercitar cos i ment en els més petits mentre feim una activitat lúdica per entretenir-los, 

treballant així aspectes com: 

- L’esquema corporal. 

- L’organització espacial i temporal. 

- L’associació visual. 

- Mantenir cos físicament actiu. 

- Ocupar la ment amb processos de pensament. 

- Enfortir vincle pares, mares i fills i/o filles. 

Els papàs seleccionen lliurement entre 5 i 8 objectes de les diferents estàncies de casa: 

 
Els ficam dins una senalla 

 
 
Es posa la senalla plena d’aquests objectes a un punt de partida, (per exemple pot ser la porta 
principal) es convida el nin perquè guaiti els objectes durant 1 minut. 
 
Al senyal de: “Preparats, llestos, ja!”  Els nins aniran a col·locar un per un els objectes de la 
senalla. La senalla no es pot tocar!  
 
NO SE PREMIA QUE VAGIN RÀPID, SE PREMIA QUE HO FACIN BÉ!!! –  
 
Cada vegada que s’agafi un objecte han de seguir aquesta seqüència d’obstacles en el trajecte, 
recordar-les bé les pases!: 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è Restart 

Agafar 
un 
objecte 
de la 
senalla 

Fer de 3 a 
5 bots en 
un punt 
fixat antes 
d’arribar a 
la cadira 

Passar 
per sota 
d’una 
cadira 

Donar una 
volta a la 
taula 

Fer la 
croqueta en 
el sofà 

Agafar un 
coixí, pasar-lo 
amb les mans 
per entre ses 
cames sense 
que caigui. 
Tornar-lo a 
deixar 

Deixar 
l’objecte 
en la 
cambra 

Tornar a 
la senalla 
per 
agafar un 
altre 
objecte 
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En acabar, els papàs revisaràn si cada objecte està ben col·locat. 

Es dirà “Molt bé!” si està en el seu puesto,; si no està ben col·locat es guiarà fins la correcta 
col·locació amb un fred, fred, fred, per dir que s’està allunyant, i per contra, si s’està acostant 
amb un calent calent calent.  

Quan estigui tot ben posat, els papas hauràn amagat prèviament una mona de pascua i 
guiaran en els nins amb el ja entrenat fred, fred, fred, calent calent calent, fins que la trobin. 

 

                                       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Per acabar dibuixaré aquí els objectes que he posat bé i quins he après bé on col·locar i el 
dibuix final de com era la meva mona: 

Objectes que sabia on col·locar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectes que m’han ajudat a col·locar:  

La meva mona és així i estava aquí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: 
 
 

Curs: Qui m’ha ajudat a fer la gymkhana: 

Si s’entrega presencialment només cal la part retallada, si voleu escanejar i enviar aquests 

apartats en un dibuix més grans ho podeu fer a l’adressa electrònica següent indicant en assumpte 

Pasqua més nom de l’alumne: a.mota@ceipsesquarterades.com. Darrer dia d’entrega, 30 d’abril! 

Gràcies, Disfrutau i Molt Bona Pasqua! 
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