LLISTA DE JOGUINES ACONSELLABLES PER A NENS/NENES DE 3 ANYS

























Dominós senzills de dibuixos
Memoris simples
Lotos
Peces de construcció de plàstic per encaixar:
Encaixos de fusta
Trencaclosques de cartró i de fusta, fins a 15 peces
Mosaics de destresa visual
Nines amb pocs automatismes, vestits i complements
Cotxets
Cuina i cuinats grans
Supermercat
Jocs simbòlics:
o Perruqueria
o Metges
o Fusters
o Mecànics...
Vehicles terrestres: autobús, tren, cotxes i motos ( sense piles, de fricció)
Garatge adequat per l’edat
Disfresses
Titelles i teatrí de titelles
Instruments musicals de percussió
Boles d’enfilar o altres peces per fer collarets grans
Pissarres magnètiques amb lletres, números i formes
Bitlles i anelles de plàstic o fusta
Pilotes de diferents mides
Tricicles, bicicletes
Cases i tendes índies
MATERIAL











Ceres toves ( tipus Manley )
Retoladors gruixuts
Pelfa i punxó
Colors de fusta gruixuts
Témpera sòlida escolar (instant-playcolor)
Llapis gruixuts
Tisores de punta rodona ( penseu que n’hi ha per esquerrans)
Pissarra i guixos
Plastilina i estris per jugar-hi

CONTES PER MIRAR
Col·leccions de llibres adequats als aprenents de lectors. Donen la
possibilitat de disposar de llibres variats tant en temes com en tipus de
lletra.
Lletra de pal
Col·lecció dels contes de la SIKA i en JOAN. Editorial Barcanova
Col·lecció Ralet, Ralet. Editorial Barcanova
http://www.barcanova.cat/
Col·lecció Pas El cavall volador. Lletra de pal Editorial Combel
Col·lecció Colors. Editorial Combel
http://www.combeleditorial.com/ca/cataleg
Col·lecció La menuda. Editorial Cruïlla
http://www.cruilla.com/
Col·lecció El cavallet de mar. Editorial Animallibres
http://www.animallibres.cat/
Col·lecció Petits contes. Editorial Baula
http://www.baula.com/
Lletra de pal i lletra lligada
Col·lecció Pol i Laia. Editorial Baula
http://www.baula.com/
Col·lecció Els Tinatons. Editorial Barcanova
Col·lecció El Nil i els seus ninots. Editorial Barcanova
Col·lecció El bosc dels colors. Editorial Barcanova
http://www.barcanova.cat/
Col·lecció Sirenetes. Editorial La Galera Lletra de pal i lligada
http://www.lagalera.cat/ftp/grec/lagalera/Nova/colec.jsp
Podeu consultar a les webs següents:
Col·lecció El Nil i els seus ninots
Col·lecció el Bosc dels colors
http://www.barcanova.cat/
Col·lecció Pol i Laia. Editorial Baula
http://www.baula.com/
Col·lecció sense mots
http://www.lagalera.cat

