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Coneix el teu Cos
LECTRON “Coneix el teu cos” facilita als nens i nenes l’adquisició de 
coneixements sobre l’ anatomia, les parts del cos i els diversos òrgans i 
sistemes del cos humà.
Jugant, els nens s’ iniciaran en el respecte a les regles i  desenvoluparan la 
seva sociabilitat. Els pares i educadors, a més d’explicar-ne el funcionament, 
també poden ser companys de joc, ampliant d’aquesta manera el valor 
educatiu del joc.

• Abans de començar
Extraieu el capçal de plàstic del suport de cartró i traieu la tapa del 
compartiment de les piles. Col·loqueu-hi dues piles, d’ 1,5 V, tipus AA/R14 
(no incloses), a la part inferior del capçal.
Les làmines de LECTRON ténen les preguntes als costats de la  làmina i 
les respostes a la part central.
En total, el joc conté 360 preguntes i respostes en 12 temàtiques.

• Com s’hi juga
a) Per a un jugador
Es  tria una làmina i es col-loca a sobre de la làmina connectora. D’acord 
amb l’enunciat que apareix a la part superior, s’ha de connectar una de les 
clavilles a una pregunta i l’altra a la resposta que es cregui convenient. Si 
la resposta és la correcta, s’encendrà  el llum verd.

b) Per a  diversos jugadors
Se segueix la mateixa dinàmica de joc, però  per torns. Guanya qui 
aconsegueix més respostes correctes.
Si es vol augmentar l’emoció es pot jugar amb opció a rebot;  és a dir, el 
jugador que té el primer torn contesta la seva pregunta, si l’encerta s’apunta 
un punt i continua jugant, però si falla passa el torn al jugador següent.
Si un jugador contesta tota la làmina  sense fallar, els altres han de provar 
d’igualar-ho. 

• Altres formes de jugar
També es pot jugar en equip, decidint entre tots quina és la resposta correcta.

Connecta cada pregunta amb la seva resposta.

• Edat: 7-12 anys 
• Nombre de        
 Jugadors: 1 o més.
• Contingut: 6   
 làmines amb 12  
 temes il.lustrats.
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AVÍS: No utilitzeu alhora piles de diferent tipus, ni  barregeu piles noves i usades. 
Només s’han  d’utilitzar piles del tipus recomanat o similars. Les piles esgotades 
s’han de retirar del joc. Si no preveieu  utilitzar el joc durant una temporada llarga, 
és millor que retireu les piles del joc. Els borns d’una pila no s’han de curtcircuitar. 
No recomanem  l’ús de piles recarregables; si n’utilitzeu, penseu a  retirar-les del
joc abans de carregar-les. No recarregueu piles no carregables. Les piles s’han de 
recarregar sempre sota la supervisió d’una persona adulta.

 Aquest producte no es pot tractar com si fos un residu domèstic normal
 i s’ha de llençar a un punt de recollida de productes elèctrics i electrònics.
 El reciclatge de materials ajuda a conservar les reserves naturals.
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