
                                                                   

 

JOC  DE  LES  LLETRES 

Hola  nens i nenes, us faig la proposta d’un nou joc, el joc de les lletres, podeu jugar 
amb la família és molt entretingut i  us ho passareu molt bé.  

 

 

Material necessari:  

 Taulell amb el recorregut de les lletres  (imprimir). 

 Plantilla per fer el dau (retallar i enganxar). 

 Plantilla per fer les fitxes del joc (retallar i pintar) 

 Llistat de paraules (imprimir) 

Instruccions del joc: 

 Té diverses opcions:  

La primera d’elles, els participants han de llençar el dau, el número que surti comptarem 
les caselles i posarem la fitxa sobre la casella, identificada amb una lletra. La lletra que 
ha sortit la buscarem en el llistat de paraules, escollirem la  paraula que comenci amb 
aquesta lletra, tornarem a llençar el dau i tornarem a repetir la jugada, continuarem el 
joc fins arribar a la sortida.  

Al finalitzar el joc podeu escriure les paraules.  



La segona opció, en lloc de buscar la lletra al llistat de paraules,
quotidians de casa vostra que comencin amb aquesta lletra
“ C ”, busco un objecte que comenci el seu nom amb la “
llençar el dau i tornarem a repetir la jugada,

 Si voleu podeu escriure  les paraules dels objectes

Esperem que passeu una bona estona jugant al joc de
compartir amb nosaltres les vostres fotos enviant

 

 

                                       

 

La segona opció, en lloc de buscar la lletra al llistat de paraules, buscarem objectes 
quotidians de casa vostra que comencin amb aquesta lletra, per exemple surt la lletra 

que comenci el seu nom amb la “ C “,  un collaret
llençar el dau i tornarem a repetir la jugada, segueix el joc fins arribar a la sortida

Si voleu podeu escriure  les paraules dels objectes que heu trobat. 

Esperem que passeu una bona estona jugant al joc de les lletres i no us oblideu de 
compartir amb nosaltres les vostres fotos enviant-les a mestresnausica@gmail.com

                                        

 

buscarem objectes 
er exemple surt la lletra      

collaret, tornarem a  
segueix el joc fins arribar a la sortida. 

no us oblideu de 
mestresnausica@gmail.com 



ANELL BICICLETA CONTE DAU

EMBUT FOTO GOMA HELICÒPTER

IOGOURT JOGUINA KOALA LÀMPADA

LLAMINADURA MANDARINA NINO NYULLAMINADURA MANDARINA NINO NYU

OU PILOTA QUADERN RELLOTGE

SABÓ TORTUGA UNGLA VESTIT

WIFI XOCOLATA CASTANYA ZEBRA

NY (lletres so Ñ)
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