
El meu cos
Per aprendre les parts del cos 

del nen i de la nena. 4+

Reversible

Contingut:
Un puzle reversible de 30 peces.

Objectiu del joc:
Aquest joc conté trenta peces encaixables entre elles, deu de  les quals (les més 
grans) formen el cos humà, i vint (les més petites) que en representen diferents 
parts.
El joc consisteix a ajuntar les peces per formar de manera correcta el cos humà 
i identificar-hi les parts que s’assenyalen, encaixant-hi les vint peces petites. 
Aquestes peces, a més d’il·lustrar la part del cos en qüestió, en contenen el 
nom escrit.
El puzle és reversible, i representa per una cara el cos femení i per l’altra el cos 
masculí.  
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Com s’hi juga?
1- Un sol jugador:

La variant més senzilla consisteix a fer que l’infant, utilitzant les deu peces més 
grans, munti correctament la figura humana (femenina o masculina). Per a 
facilitar-li’n la comprensió, és convenient que l’adult l’ajudi a veure la relació 
existent entre la il·lustració i el seu propi cos, amb preguntes com: ”Aquestes 
peces representen els peus. On tens els peus?”, o “Què és el que tens més 
amunt dels peus? Veus alguna peça que representi els genolls?”.

Quan l’infant hagi adquirit seguretat en aquest joc, pot passar a muntar les  
vint peces petites al voltant de la figura humana, identificant així les altres 
parts del cos.

Com a la fase anterior, l’ajut d’un adult  serà molt important.

A causa del sistema d’encaix del joc, tant les peces grans com les petites només 
es poden col·locar en el seu lloc correcte. D’aquesta manera proporcionem 
una ajuda extra a l’infant que així pot comprovar, per ell mateix, si les solucions 
que ell proposa són correctes.

2- Dos o més jugadors:

És una loto del cos humà. Es munta la figura central (masculina o femenina). 
A continuació, es dona el mateix nombre de peces a cada jugador (si en 
sobren, s’han de col·locar  abans de començar a jugar).

Per torns, cada jugador prova de col·locar correctament una de les seves 
peces a la figura central; poden començar per les més fàcils i deixar les més 
difícils per al final, quan hi hagi menys forats disponibles i la dificultat sigui 
menor.

Qui aconsegueixi col·locar primer totes les seves peces serà el guanyador.

Atenció: donat que el puzle és reversible, cal fixar-se bé en quina de les dues 
cares de cada peça correspon a la figura que estem completant. El color 
de les ratlles i els requadres (que és el mateix a cada cara) ens ajudarà a 
aconseguir-ho. 


