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NIV. CONTINGUTS-JOCS
DIF.
L´abecedari
Formar paraules de 3 i
4 lletres
Completar títol de
conte
Recordar amb una
imatge el títol d´un
conte (4 opcions)
Observació: cercar els
7 errors, laberint,
recordar de quin color
era el dibuix
Sopa de lletres,
vocabulari
Classificar
objectes(vidre, plàstic
o paper)
Vocabulari
Classificar objectes:
suren o no
Observació: troba els
objectes amagats

LOCALITZACIÓ
Durant tot el joc mitjançant un dau
Lexis (olla)
Olla mitjançant el cursor has de colocar les lletres: horitzontal, vertical
o inclinades
Dibuix-imatge d´un conte

Laberint, puzzles, màquina amb dos dibuixos

Sopa de lletres
Papereres

Vaixell de paper
Dibuix-pantalla

Esquiva els objectes

Dibuix amb espasa-globus

Troba el tresor amagat Laberint (orientar-se mitjançant unes pautes)
Recordar dequin color Pinzell i pots de pintura
és el dibuix

Poden jugar 1, 2 o 3 jugadors.
Les tres bessones, és una història per compartir amb l´Anna, la Teresa i l´Helena
Les quals necessitaran el seu enginy per poder arribar al final.
Hi ha 17 tipus de JOCS i d´alguns més de 4 versions.
•
Construeix paraules (OLLA)
•
Vesteix els personatges
•
Troba els objectes amagats
•
Troba el títol del conte
•
Recordes on eren?
•
Persegueix els globus
•
Laberints
•
Sopa de lletres
•
Esquiva els objectes
•
Esquiva els gelats
•
Troba els personatges amagats
•
Troba el tresor amagat
•
Segueix el ritme dels faristols
•
Pinta el dibuix
•
Troba les 7 diferències

Les pantalles d´aquests jocs són a la lletra “i” de crèdits i bessona a la sopa de contes
Escull la bessona amb qui vulguis jugar
Per jugar amb la versió adaptada per a sords (ORELLA)
Clica a la campaneta quan vulguis començar
Si vols anar directament als jocs sense veure els salts (BESSONA)
Si tens dubtes cerca el Mussol dins el llibre t´ajudarà a ressoldre les activitats (LLIBRE)
Ajudes per completar les activitats (RATOLINS)
Tira el dau per començar a jugar i t´ajuda a avançar dins l´abecedari
Cercam el MUSSOL ens ajudarà a ressoldre les activitats (MUSSOL)

IDIOMA: català, castellà i anglès
VALORACIO GLOBAL: És Interessant però té la dificultat de què no pots elegir l´activitat. És dificil per Infantil.

