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 Que sigui segur. Quant més petit és el nen/a més gran ha de ser la
joguina.
 Hem de tenir en compte les preferències del nen/a.
 Hem de comprar-los adequats a la seva edat, capacitat física i
psicològica.
 Hem d'estimular qualsevol aspecte del desenvolupament del nen/a.
 No regalar moltes joguines al mateix temps.
 L'excés de joguines no estimula la fantasia i provoca avorriment.
 Les joguines que fomenten comportaments agressius i sexistes s'han
d'evitar.
 Existeixen més joguines que les que es veuen per la televisió o en els
catàlegs.
 Generalment no deuen ser utilitzats com premis.
 La nostra labor no s'acaba en “regalar”, també hem de jugar amb ells.

JOGUINES PER A CADA EDAT:

0-6 MESOS:
Els sonalls, mòbils de bressol, ninots de goma, mossegadors miralls de joguina,
mantes amb activitats, joguines amb músiques o sons etc.

7-12 MESOS:
Objectes que roden: pilotes, cotxes…, primers contes tous, nines de drap, jocs
d'encaixar senzills de fusta o plàstic, joguines sonores, joguines que suren per
poder jugar amb aigua, objectes per palpar i tocar, balancins i caminadors.

1-2 ANYS:
Jocs de moviment como cotxes, bicicletes i altres vehicles, encaixos de volum
apilables, pissarres, pintures de dits, instruments musicals, contes, ninots,
encaixos plans de 2 a 6 peces, jocs d'encaixar, animalets, objectes per omplir i
buidar, enroscar y desenroscar.
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2-3 ANYS:
Tricicles sense pedals, pilotes grans i petites per poder xutar i llençar, pales,
cubs, puzles entre 6 i 12 peces i trencaclosques senzills, contes, disfresses
senzilles, encaixos plans de més de 6 peces, caixes i objectes per classificar,
pintura de dits i pinzells, plastilina, construccions, cotxes, joguines d'imitació:
menjar, cuina, maletins de professions….. ,telèfons o mòbils infantils, cotxes
de bebès i nines.

3-4 ANYS:
Bicicletes amb quatre rodes, cotxes amb pedals, instruments musicals, pilotes
de totes les mides, llapis de colors i ceres, construccions més complexes de
fusta o plàstic, puzles entre 10 i 20 peces, dominó d'imatges, estris per jugar
amb sorra i aigua, primers jocs de taula, pissarres, disfresses i pintures de
maquillatge, plastilina, elements de joc simbòlic: trens amb vies, botigues,
vaixells pirates, granges, castells, garatges.., contes, titelles de dit/ma i ninots
articulats.

4-6 ANYS:
Tricicles amb pedals i bicicletes amb quatre rodes, patins, construccions de
peces petites d'encaixar (tipus Lego), d'enroscar (tipus Mecano), etc, puzles de
fins a 50 peces, teatre de titelles, titelles de dit i ma, elements de joc simbòlic:
trens amb vies, botigues, vaixells pirates, granges, castells, garatges.., jocs
multimèdia senzills, cartes de famílies, instruments musicals i reproductors,
pilotes de totes les mides, dominó d'imatges, jocs d'associació, pissarres,
disfresses i pintures de maquillatge, plastilina, llibres i contes, boletes per fer
collarets, ninots articulats, lotos i jocs de memòria.
Jocs de l'oca, parxís, tres en ratlla i jocs d'estratègia ( 5-6 anys).
Jocs de bitlles, bales i dards (5-6 anys).
Puzles entre 50 i 100 peces (5-6 anys).
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