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BONA PUNTERIA!
Les bales són un dels materials de joc favorits dels infants de tot el món. Les bales
poden fer-se amb molts materials diferents, com fang cuit, marbre, vidre, acer, o fins i
tot aprofitant elements de la natura com llavors o pedretes.
A continuació t’expliquem tres jocs d’arreu del món en els quals es fan servir les bales.
Llegeix cadascun d’ells i relaciona’l amb el material de què està fet i el país on es juga.
RECOLLIR RECOLLIR
Cada jugador fa un forat a
terra, l’un al costat de
l’altre. Després tots llancen
les seves llavors apuntant
al seu forat.
Al final cadascú es queda
totes les llavors que hagin
caigut al seu forat.

Síria
És un país asiàtic amb
costa al Mediterrani.
Limita amb Turquia,
Iraq i Israel.
S’hi conreen cereals,
fruiters i oliveres.

Xipre
És la tercera illa més
gran del Mediterrani.
S’hi parla el grec
xipriota, que és molt
similar al grec
clàssic.

Pedres
rodones
del
desert

BURRO
El joc del burro es juga a la sorra amb
dues pedres rodones.
El primer jugador llança la seva pedra
i després l’altre jugador intenta tocarla amb la seva.
Si ho aconsegueix, el primer porta el
segon jugador a cavallet fins les
pedres.

Bales
de vidre
i guix

Llavors rodones
com les de les
nespres o les
de les cireres.

PEIRILIA
Es dibuixa un triangle a terra
i es posen 12 bales a dins.
Cada jugador tira una bala,
intentant treure’n una de dins
del triangle per quedar-se-la.
Qui en tingui més en acabar
serà el guanyador.

El Marroc
És el país àrab del
Mediterrani amb més
relació amb Espanya.
La majoria de la població
viu a la costa, ja que
l’interior del país és
muntanyós i desèrtic.

Preguntes
Ara que ja coneixes aquests jocs de bales d’arreu del món, contesta:
Per què creus que es fan servir materials diferents en un lloc i un altre?
Quantes maneres de llençar les bales coneixes? Dibuixa les diferents maneres de
posar les mans per llençar-les i posa-les en comú amb els teus companys i
companyes. Quantes us en surten?

