LLISTA DE JOGUINES ACONSELLABLES PER A NENS D’1 i 2 ANYS





















Objectes que rodolin: pilotes petites (que no càpiguen a la boca) i grosses
Bicicleta sense pedals
Balancins tipus cavallet, cotxe,...
Objectes per empènyer: cotxes grans, carret compra, cotxets,...
Construccions: peces grans de formes i colors diferents; de fusta , plàstic o
foam
Cotxes de plàstic o fusta
Garatges senzills amb pocs elements
Cuineta i estris: plats, gots, pots, coberts, menjar
Nines, sense automatismes, i complements: roba, biberó,..
Instruments musicals de percussió: pandereta, cascavells, tambor, piano de
poques tecles , xilòfon, pals de pluja...
Miralls de joguina
Telèfon amb tecles grans i pocs automatismes
Encaixos de fusta amb pius per agafar
Trencaclosques de 3 i 4 peces
Titelles i teatrí per representacions
Cubs apilables de fusta o plàstic (arc de Sant Martí)
Boles grans, botons... per enfilar
Maxí coloreo-Junior colorido ( són “colorines” grans com un botó)
Animals de granja
Taula de llum i elements per jugar-hi de colors transparents
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Col·lecció Mira, mira…, de Combel Editorial
Contes clàssics, per exemple En Patufet...
El carnaval dels animals, de l’editorial Joventut
Un elefant es balancejava, de l’editorial Baula
Tothom hi va!, de l’editorial Baula
La passejada de la Nina, de l’editorial Baula
Lluna plena, de l’editorial Macmillan Iberia
L 'erugueta llaminera, de l’editorial Elfos
Que ve el llop!, de l’editorial Baula
A la granja, de l’editorial Casterman
A la selva, de l’editorial Casterman
Animals contraris, de l’editorial Joventut




















Banyeta, de l’editorial Destino
Bon profit, senyor Conill, de l’editorial Corimbo
Comptem colors, de l’editorial Beascoa
Daisy i la lluna,de l’editorial Beascoa
De qui és aquest nas, de l’editoral Combel
Diversió a la granja, de l’editorial Combel
El petit pigmeu, de l’editorial Baula
El sol i la lluna, de l’editorial Beascoa
Els animals amics, de l’editorial Combel
Els animals de la granja, de l’editorial Cruïlla
Els bombers, de l’editorial Baula
Em vesteixo... i et menjaré!, de l’editorial Corimbo
Les deu gallines, de l’editorial Baula
Sol, solet, de l’editorial Abadia de Montserrat
Plou i fa sol, de l’editorial Abadia de Montserrat
Escarabat bum-bum, de l’editorial Abadia de Montserrat
De què fa gust la lluna, de l’editorial Kalandraka
L’ós que abraçava els arbres, de l’editorial Símbol
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Ceres toves (Manley)
Gomets per enganxar
Plastilina tova (Jovi)
Pintura de dits
Pintura “ Tempera Playcolor One”
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