
PROPOSTA D’EXERCICIS DE PSICOMOTRICITAT 

 

Segur que ja heu trobat mil recursos però us proposem alguns exercicis de psicomotricitat que 

podeu fer a casa. Molts ànims i endavant!! 

 

- Enllaç (aquí trobareu moltes propostes). 

https://www.pinterest.es/pin/299278337737023106/?d=t&mt=login 

 

Fer circuits amb material de casa:  

- Per exemple; ampolles per fer ziga zaga, sofà per fer el gateig, passar per sota de la 

taula fent arrossegament, fer el volteig a terra, saltar amb peus junts fent uns cèrcols a 

casa ( amb cordes, amb paper etc). 

 

Jocs d’orientació:  

- Amagar objectes per casa i que els hagin de trobar. 

- Puzles, laberints i buscar diferències ( a pinterest es poden baixar alguns documents ) 

- El joc del “veo veo” dient: és una cosa que està a sobre de, a sota de, al costat de, 

davant, darrera etc. així es repassen conceptes espacials. 

 

Expressió corporal: 

- Imitació: Imitar animals, oficis etc i ho s’han d’endevinar. 

- Dramatitzacions de contes. 

- Ballar una música que els agradi i els motivi ( de dibuixos animats, del pot petit, zumba 

kids etc). 

 

Esquema corporal: 

- Fer el cos humà amb plastilina. 

- Disfressar-se i pintar-se la cara. 

- Fer diferents postures i imitar-les. 

- Asseure’s per parelles , l’un davant l’altre, de manera que el de davant doni l’esquena 

a l’altre i dibuixar lletres, nombres o figures geomètriques que s’hagin treballat a 

l’esquena del nen/a que és davant. Endevinar quina lletra ,nombre o figura geomètrica 

ha dibuixat el nen/a a l’esquena i esborrar el dibuix passant la mà suaument per tota 

l’esquena. Repetir diverses vegades i després es farà canvi de rols. 

- Repassar tot el cos del nen/a que està estirat a terra amb els dits índex i cor , com si 

fos una formigueta que camina pel cos. Es pot anar dient les parts del cos per on  passa 

la formigueta. 

- Bufar amb una canyeta un paperet seguint un camí. 

- La cançó dels dits de la mà https://www.youtube.com/watch?v=Fej6LX4X-KY 

https://www.pinterest.es/pin/299278337737023106/?d=t&mt=login
https://www.youtube.com/watch?v=Fej6LX4X-KY


- Fer massatges suaus per tot el cos, les mans, els peus, esquena etc i després es pot fer 

canvi de rol. 

 

Activitats d’equilibri: 

- Aixecant una cama i després l’altre i aguantar entre 7 i 10 segons. 

- Posar-se de puntetes i aguantar 7 i 10 segons aprox. 

- Fer punta i taló seguint una línia al terra. 

 

Exercicis de precisió: 

- Llençar una pilota a certa distància i intentar encistellar-la a un cubell per exemple. 

- Bitlles ( és pot fer amb ampolles d’aigua buida). 

 

Diferents jocs: 

- La xarranca ( si hi ha un pati o sinó es dibuixa en un mural per exemple ) 

- El joc de les cadiretes. 

- Les estàtues. 

- Un, dos , tres...pica paret. 

 

Jocs de relaxació: 

- Posar una  música suau i mentre el nen o nena està amb els ulls tancats passar-li una 

tela pel cos. 

- Fer un dibuix o manipular amb plastilina amb una música suau de fons. 

- Fer massatges suaus per tot el cos, les mans, els peus, esquena etc i després es pot fer 

canvi de rol. 

 

 

 

 


