A partir de 3 anys

¡A dibujar!
Treu cartes a l'atzar i dibuixa seguint les instruccions d’Hervé Tullet. Milers de
possibilitats per a crear dibuixos divertits i espontanis, tot sol o en grup. Només
necessitaràs fulls de paper i un llapis de colors per a jugar, crear i divertir-te.

A partir de 6 anys

Dobble
És un joc de cartes, trepidant i divertit on l’objectiu és trobar el símbol o
objecte idèntic en una altra carta en joc, encara que sigui de diferent mida.
Seràs capaç de trobar-lo? Sembla mentida com una cosa tan senzilla com buscar
un objecte en comú, a voltes i sota pressió, pot esdevenir tan difícil!

A partir de 6 anys

Capsa de contes
Divertit joc per estimular la imaginació dels més petits. Amb les 20 peces
del puzle incloses en aquesta capsa, podran crear els seus propis contes
combinant i intercanviant les escenes que trobaran en ambdues cares, i
jugar amb els finals alternatius que ens proposen.

A partir de 6 anys

Mini games
Troba les set diferències, el joc ve amb 30 cartes diferents per tenir hores de
diversió. Aquests mini games contribueixen a millorar l'agudesa visual del petit,
la seva capacitat de concentració, la seva lògica i la seva agilitat mental.

A partir de 6 anys

A partir de 6 anys

Story cubes
Els Story Cubes són un joc de 9 daus no competitiu que aguditza l'enginy i
acompanya la imaginació. Les imatges i temàtiques van ser dissenyades per
Rory O'Connor, especialista en entrenar la creativitat i la resolució de
problemes de forma creativa.

El Gran llibre dels jocs de taula
En aquest llibre, la diversió està garantida amb vuit jocs de taula clàssics que
s'ambienten en els escenaris d'alguns dels contes més populars de la història.

A partir de 8 anys

Dixit
El joc de les frases surrealistes. Amb Dixit, hauràs de pensar-te-les per
ser enigmàtic i clar alhora com si d'un somni es tractés. El joc conté
cartes amb precioses il·lustracions que ens mostren escenes impossibles
i inspiren les més estranyes ocurrències que hagis sentit mai.

A partir de 8 anys

Parxís
La sort i l’estratègia van de la mà al Parxís. Tira els daus i no moguis
les teves fitxes a l’ atzar, menja i evita ser menjat, bloqueja als teus
oponents i posa’t al davant per arribar abans que ningú a meta.

A partir de 8 anys

A partir de 10 anys

Joc de l’Oca
El joc de l'oca és un joc de tauler per a entre dues i quatre persones,
per bé que hi pot jugar més gent. L'objectiu del joc és avançar per 63
caselles amb dibuixos d'oques, en un recorregut en forma d'espiral, arribant
al centre del tauler. Hi ha caselles especials, que poden fer retrocedir,
avançar, entre altres coses.
Scrabble
L’Scrabble és un joc de taula lingüístic. L’objectiu del joc és acumular la màxima puntuació possible formant paraules en una graella de 15×15 caselles, algunes d’elles bonificades, fent servir fitxes que s’agafen aleatòriament d’una
bossa. El joc requereix tècnica, estratègia i coneixements lingüístics.
També hi intervé l’atzar.

I a més... Escacs i dames gegants a la plaça de la biblioteca
Recorda que...
1 Cal que deixis el teu carnet a canvi del joc i te’l tornarem quan ens el retornis.
2 Si ets menor de dotze anys has d’estar acompanyat d’un adult.
3 Tenir-ne cura. Totes i cadascuna de de les peces són necessàries per fer la partida. Abans de retornar el
joc comprova que hi sigui tot i en bon estat. El material ha d’estar damunt les taules, mai per terra.
4 Les taules per jugar són les properes al taulell

Sense endolls
Jocs de taula en família

A la Biblioteca Manuel de Pedrolo, un dissabte al mes juga Sense endolls.
Aquesta activitat s’adreça a infants de 3 a 12 anys acompanyats d’algun familiar.
Es tracta de jugar, de provar i experimentar diversos jocs de taula i fer-ho en família.

El Bibliol et porta molts jocs!
Pça. Poeta M. Mercè Marçal, 1
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 938964020

