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Els nens i nenes de tot el món juguen a saltar, córrer i tocar. Ben segur que coneixes 
molts jocs d’aquest tipus, als quals jugues amb els teus amics.  

A continuació t’expliquem tres jocs de córrer i saltar de diferents llocs del món. Llegeix-
los atentament i intenta explicar-ne un altre que tu coneguis i que s’hi assembli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ara que has pogut veure com tots juguem a jocs molt semblants, contesta: 

Com creus que viatgen els jocs de país a país? 

Creus que podríeu jugar a aquests jocs amb nens i nenes de qualsevol lloc del 
món? Per què?  

CORRE I SALTA PER TOT EL MÓN 

DA GA (Boa constrictor) 
Aquest joc es juga a Ghana (Àfrica).  
Un jugador fa de boa i dibuixa a terra un 
quadrat que serà casa seva.  
La boa surt a empaitar la resta de jugadors 
i, quan toca algú, s’agafen de les mans per 
perseguir junts els altres.  
L’últim jugador a ser agafat serà la boa a la 
següent partida. 

………………………….. 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

DURO OU MHOLE (Dur o tou)  
Aquest joc es juga al Brasil (Amèrica).  
Un jugador para i ha de tocar als altres, que 
fugen corrent.  
Quan toca algú diu: “dur!”. Aleshores aquest 
s’ha de quedar immòbil fins que un altre el 
toca i diu: “tou!”. Llavors pot tornar a córrer. 
 A qui toquen dos cops, para. 

………………………….. 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

POTSIE 
Aquest joc es juga als Estats Units 
d’Amèrica. Es dibuixen a terra 8 caselles 
quadrades seguides i es numeren.  
Un jugador llança una pedra a la primera 
casella i fa el circuit saltant de casella a 
casella, sense trepitjar-la.  
Quan acaba, recull la pedra i la llança a la 
següent casella. Si trepitja la línia o falla el 
llançament perd el torn. Guanya el primer a 
fer tot el circuit. 

………………………….. 
__________________________________

__________________________________
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Preguntes 


