
Per aprendre les vocals en majúscules i minúscules.

Les vocals
3+

Contingut:
10 puzles de 3 peces.

Introducció:

Aquest joc facilita el reconeixement de les vocals i l’aprenentatge del seu so 
i representació gràfica, tant en minúscules com en majúscules. 

Jugant, els infants s’iniciaran en el respecte a les regles i desenvoluparan la 
seva sociabilitat. Els pares i educadors, a més d’explicar el funcionament 
del joc, podran ser també excel·lents companys, ampliant el valor educatiu 
del joc.

Com s’hi juga?

- Un sol jugador: 

A. Es col·loquen damunt de la taula totes les peces barrejades. El nen les 
observa i les va aparellant, associant cada vocal amb una de les imatges, el 
nom de la qual comenci per aquesta vocal. 

És important tenir en compte que les imatges es poden associar tant amb 
la vocal escrita en minúscula com en majúscula, per tant a cada imatge li 
corresponen dues possibles peces (la vocal en minúscula i en majúscula).

B. Es col·loquen totes les peces barrejades de cap per avall. L’infant en gira 
dos; si es corresponen la vocal i la imatge, es queda la parella i forma el 
puzle, si no, torna a col·locar-les de cap per avall. 

Així consecutivament, fins a aconseguir totes les parelles possibles. 

GUIA DIDÀCTICA
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- Més d’un jugador: Jugant en grup se segueix la mateixa dinàmica que al 
joc anterior però per torns. El primer jugador gira dues peces, una darrere 
d’una altra, i si aconsegueix reunir una parella, segueix jugant fins que al girar 
dues peces aquestes no es corresponguin; llavors deixa la segona peça de 
cap per amunt i passa el torn al següent jugador. Guanya aquell que hagi 
completat més puzles, quan ja no quedin més peces.

Altres modalitats de joc:

JOC DE MEMÒRIA: Se segueix la mateixa dinàmica que en el joc anterior, 
però ara, quan el jugador no aconsegueix fer parella les torna a deixar en el 
mateix lloc i de cap per avall. Tothom ha d’intentar recordar la posició de les 
peces per aconseguir la parella en pròxims torns. Les parelles aconseguides 
es deixen cap per amunt.

JOC D’ENCAIX: Se separen les peces de cada puzle i després d’haver format 
totes les associacions, es completen les figures encaixant cada peça al seu 
lloc. També es pot jugar resseguint els encunys amb un llapis, dibuixant així 
els perfils de les vocals.

Aquesta forma de jugar afavoreix el diàleg i l’adquisició de vocabulari.

Lletres encaixables Sistema autocorrectiu 
per color

Paraula que representa 
el dibuix.

Dibuix que comença 
per la lletra “a”.

Les peces foradades es poden utilitzar 
com a plantilla per dibuixar les lletres.


