
 

 
   

 

Joguines per a infants d’1 a 2 anys 
Recomanar joguines per aquesta edat sempre és una tasca difícil perquè l’infant ja camina o no 

trigarà massa a fer-ho. T’ho comentem perquè quan comenci a caminar s’oblidarà de tota la resta 

de joguines per fer el que més li agrada: moure’s d’un cantó a l’altre, agafar coses, moure-les de lloc..  

😊  

 Si encara no camina (o ja fa temps que ho fa) mira’t les recomanacions de joguines més 

manipulatives o sensorials. Al final també et deixem algunes joguines per potenciar el fet de moure’s 

(per arrossegar, traslladar coses…) 

Si alguna d’elles t’encaixa o vols saber-ne més només has de fer clic sobre el nom o la foto. 

 

 

 

 

Cubs encaixables 

Un clàssic però molt i molt polivalent. Ara encaixem, ara apilem, ara hi 

posem coses a dins, ara les buidem... Fet a base de fusta i amb pintures 

a l’aigua sense químics ni additius.  

 

 

 

Torre de cercles 

Amb 1 anyet els hi serà difícil d’enfilar les peces al pal (requereix una 

motricitat fina que no tenen adquirida) però les poden apilar, fer-les rodar, 

agafar amb els dits... 

 

 

Joguines manipulatives 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/cubs-encaixables-apilables-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cubs%20encaixables%20Iris
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joc-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Torre%20circular%20pastel
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joc-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Torre%20circular%20pastel
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/cubs-encaixables-apilables-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cubs%20encaixables%20Iris
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/cubs-encaixables-apilables-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cubs%20encaixables%20Iris
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joc-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Torre%20circular%20pastel
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia


 

Casa de panys 

Molt xula! Amb un munt de portes i finestres per obrir i tancar. Amb 

18 mesos hi haurà coses que no podran fer (p.ex. usar els panys amb 

claus) però si la resta. És molt resistent i ens permet fer una cosa que 

ens agrada molt: ficar-hi i treure-hi objectes. 

 

Si la voleu veure en acció, feu clic a la icona del vídeo de la dreta 

  

 

Cercles de fusta apilables 
Ideals si l’infant tot just fa l’anyet. Són petitons i arrodonits i serveixen per 

tot: encaixar, apilar, fer rodar, per omplir-los de sorra o del que vulgueu! 

És un dels nostres favorits per regalar pel primer aniversari. 

El teniu també disponibles en colors carmel i de fusta natural. 

 

 
 

 

Caixa de permanència 

Ficar i treure objectes és molt, molt divertit. Aquesta caixa, a 

més de permetre'ns fer això, ens ajuda a entendre coses 

fonamentals. Per exemple que els objectes no desapareixen 

quan no els veiem o que, si fiquem un objecte en una caixa, no 

s'esvaeix sinó que el podem recuperar. Com aquest model té el 

calaix molt llarg, resulta menys evident que la bola segueix a 

dins i fa necessari que obrim el calaix per recuperar-la. 

 
 

 

Sonall multicolor 
Introdueix els més petits al ritme i en la música amb un sonall fet de fusta 

i en cridaners colors.Com que és un sonall de dues mans, és recomanable 

a partir dels 19 mesos. Es fa sonar movent el mànecs de dalt a baix de 

manera que les plaques colpegen entre si produint un alegre clic-clac.. 

Si el voleu veure en acció, feu clic a la icona del vídeo de la dreta 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/casa-de-panys?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Casa%20de%20Panys
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joguina-cercles-fusta-colors-apilables-encaixables?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cercles%20fusta%20apilables
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joguina-cercles-fusta-colors-caramel-apilables-encaixables?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cercles%20fusta%20apilables%20Carmel
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joguina-cercles-fusta-natural-apilables-encaixables?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cercles%20fusta%20apilables%20Natural
https://www.jugaia.com/ca/caixa-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20permanencia
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/sonalls-mossegadors-musicals-/sonall-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%20multicolor
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joguina-cercles-fusta-colors-apilables-encaixables?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cercles%20fusta%20apilables
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/casa-de-panys?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Casa%20de%20Panys
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/casa-de-panys?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Casa%20de%20Panys
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joguina-cercles-fusta-colors-apilables-encaixables?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cercles%20fusta%20apilables
https://www.youtube.com/watch?v=uBlRlEHaEdo&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Casa%20panys
https://www.jugaia.com/ca/caixa-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20permanencia
https://www.jugaia.com/ca/caixa-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20permanencia
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/sonalls-mossegadors-musicals-/sonall-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%20multicolor
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/sonalls-mossegadors-musicals-/sonall-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%20multicolor
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=a1nYR4MwwG8&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Sonall%20multicolor


 

 
 
 

 

Llibre de tela 

Als llibres de tela s’hi amaguen diferents textures que 

fomenten l'exploració sensorial. Alguns llibres contenen 

titelles, sons, objectes de velcro per enganxar a o amagar.  A 

part descobreixen tot interactuant amb el llibre i els desperta 

la curiositat. 

 

 
 
 
 

Hexàgon de joc amb cilindres i anelles 

 

Si busqueu un “senyor regal”  per l’aniversari o per Reis, aquest joc és una magnífica opció. És 

un joc súper original amb moltíssimes peces per jugar-hi de  mil i una formes,  ja sigui sol o 

acompanyat. Fomenta l’exploració, la motricitat i la manipulació...  I no només això sinó que 

també ens permet explorar el joc més heurístic: classificar, ordenar, seriar, agrupar... Una petita 

meravella de joc lliure. No és la joguina més econòmica de Jugaia, però s’ho val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el voleu veure en acció, feu clic a la icona del vídeo de la dreta. 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/llibres-de-tela-primers-peluixos/joguina-llibre-d-on-venen-els-nens?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/llibres-de-tela-primers-peluixos/joguina-llibre-d-on-venen-els-nens?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.youtube.com/watch?v=6LnPQElQtOg&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/hexagon-joc-cilindres-anelles?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Hexagon%20cilindres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/llibres-de-tela-primers-peluixos/joguina-llibre-d-on-venen-els-nens?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons


 

 

 

 

Caixa d’experimentació amb gomes 

Consisteix a posar i treure peces de fusta en una petita caixeta amb 

gomes que fan de “reixes”. Hi ha 3 peces amb diferent dificultat que cal 

posar i treure. Ens encanta perquè justament és el que infants volen fer 

en aquesta edat. Això si molt millor donar-li a partir dels 18 mesos que 

abans perquè requereix una certa habilitat amb els dits. 
 

 

 

 

Són joguines amb llum, so.. però compte: són joguines passives! Res de prémer un botó i que la 

joguina faci la resta.   

 

Blocs sonors translúcids 

Són 6 blocs translúcids molt peculiars. Primer perquè cadascun 

és d’un color diferent i segon perquè cadascun té un so diferent 

¿per què? Perquè a dins porten unes boletes que fan soroll al 

repicar: alguns blocs en tenen de petites, alguns una de gran..  

A més venen en una caixa que és també un joc de posar i treure. 

 

 

Boles sensorials efecte mirall 

4 esferes de diverses mides que reflecteixen les imatges i deixen als 

infants al·lucinant! 

Encara que no són pesades tampoc són vàlides per llençar-les. Estan més 

pensades per fer-les rodar o jugar sobre la sorra o a l’aigua.  
Si les voleu veure en acció, feu clic a la icona del vídeo de la dreta. 

 

Elements pel joc sensorial 

https://www.jugaia.com/ca/joguines-catalanes/caixa-gomes?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20gomes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/taules-llum-i-complements/elements-jocs-taula-llum/blocs-sonors-translucids?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Blocs%20sonors%20translucids
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/boles-sensorials-efecte-mirall?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Boles%20sensorials%20mirall
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/boles-sensorials-efecte-mirall?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Boles%20sensorials%20mirall
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/taules-llum-i-complements/elements-jocs-taula-llum/blocs-sonors-translucids?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Blocs%20sonors%20translucids
https://www.jugaia.com/ca/joguines-catalanes/caixa-gomes?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20gomes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/boles-sensorials-efecte-mirall?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Boles%20sensorials%20mirall
https://www.jugaia.com/ca/joguines-catalanes/caixa-gomes?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Caixa%20gomes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/taules-llum-i-complements/elements-jocs-taula-llum/blocs-sonors-translucids?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Blocs%20sonors%20translucids
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/taules-llum-i-complements/elements-jocs-taula-llum/blocs-sonors-translucids?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Blocs%20sonors%20translucids
https://www.youtube.com/watch?v=aOgeSS_KfVo&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Boles%20Efecte%20Mirall


 

 

 

 

Panells de descobriment 

Es pot observar el món d’un altre color a través dels panells 

translúcids. Amb la lupa podran veure els objectes més grans i 

els hi fascina l’efecte del mirall. També es poden utilitzar les 

peces sobre un panell de llum.. 

 

 

 

 

 

Teles d’organça 
Cada tela té una lluentor de vidre molt especial. Podem 

decorar espais per als més petits, als nadons els fascina, 

veuen a través d’elles, venen en 7 colors, són molt 

lleugeres i manipulables. 

 

 

 

 

Sorral de fusta amb banc d'emmagatzematge 

Si teniu la sort de tenir pati, jardí, terrassa o un balcó prou 

gran, us podeu muntar un petit sorral a casa. Fa més o menys 

1m²  així que hi podrien cabre fins a 2 infants petits (encara 

que nosaltres creiem que millor un hi jugarà més ample) 

Té un banc d’emmagatzematge i està pensat per estar a 

l’exterior (vernís, una coberta, preparació pel drenatge..)   

 

 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joc-6-panells-de-descobriment?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Panells%20descobriment
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/jocs-joguines-fantasia-magia/7-teles-organca-colors?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Teles%20organca
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/sorral-fusta-banc-emmagatzematge?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Sorral%20fusta%20banc
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/sorral-fusta-banc-emmagatzematge?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Sorral%20fusta%20banc
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/sorral-fusta-banc-emmagatzematge?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Sorral%20fusta%20banc
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joc-6-panells-de-descobriment?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Panells%20descobriment
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joc-6-panells-de-descobriment?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Panells%20descobriment
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/jocs-joguines-fantasia-magia/7-teles-organca-colors?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Teles%20organca
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/jocs-joguines-fantasia-magia/7-teles-organca-colors?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Teles%20organca


 

 

 

Set d'activitats pel bany 

Amb 1 anyet també és una bona idea posar a l’abast de 
l’infant elements per jugar a l’aigua (sobre tot si teniu 
banyera) 

Aquests són uns elements que permeten potinejar amb 

l’aigua, cosa que els encanta. 

 

  

 

 

Cons de cartró 

Pot semblar una mica rar, però de vegades les joguines més 

senzilles són a les que més suc els hi traiem. Amb uns “simples” 

cons de cartró podem fer mil coses: els amunteguem, els fem 

servir de llarga vistes, d’altaveus, els pintem... 

 

Si voleu veure què es pot fer amb els cons , feu clic a la icona del vídeo. 

 

 

 

Si ja camina potser és un bon moment per regalar-li quelcom que pugui arrossegar o empènyer. 

D’aquesta manera sentirà “el plaer” de moure’s no només ella sinó també de desplaçar altres coses. Si 

a més, hi pot carregar coses a dins, doncs segurament ho gaudeixi encara més.  

 

Arrossegador Arc de Sant Martí 

La gràcia d’aquesta tortugueta tan acolorida és que la seva closca 

està formada per 10 pedres de colors de forma irregular que es 

poden treure i  amb què podem jugar a construir. 

La tortugueta és petitona (uns 24 cm) així que no cal massa força 

per arrossegar-la. I és de la marca Grimm’s! 

Joguines que es mouen 

https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joguines-autonomia-i-responsabilitat/joc-tobogan-de-aigua-per-al-bany?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Tobogan%20per%20el%20bany
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartr%25https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartro%B3
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/arrossegador-tortuga-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Arrossegador%20Tortuga
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/arrossegador-tortuga-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Arrossegador%20Tortuga
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartr%25https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartro%B3
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joguines-autonomia-i-responsabilitat/joc-tobogan-de-aigua-per-al-bany?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Tobogan%20per%20el%20bany
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joguines-autonomia-i-responsabilitat/joc-tobogan-de-aigua-per-al-bany?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Tobogan%20per%20el%20bany
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartr%25https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/cons-cartro-joc-lliure-manualitats?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Cons%20cartro%B3
https://www.youtube.com/watch?v=XXfT3txynsQ&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Cons
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/arrossegador-tortuga-arc-sant-marti?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Arrossegador%20Tortuga
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/plui-nuvol-de-pluja?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Plui%20nuvol%20pluja
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cotxes-transports-joguina/vaixell-animalet-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Vaixell%20Animalet%20Pingui#/47-animalet-pingui
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/vaixell-joguina-sloppi-quut?utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Vaixell%20Sloppi


 

 

 

Arrossegador gosset feliç 
Com l’anterior, també és un arrossegador força lleuger, molt 

pensat per acompanyar les primeres passes. 

A Jugaia ens agrada molt perquè té un tronc flexible i, quan 

l’arrosseguem, sembla que mou la cua. 

 

 

 

 

Carret caminador de fusta 

No tot és arrossegar en aquesta vida, de vegades també cal 

empènyer! 😊  

Aquest caminador de roda té diverses coses que ens agraden: 

és de fusta, molt robust, molt bonic i té un punt d’equilibri molt 

aconseguit. Això últim fa que sigui molt difícil que es bolqui... 

cosa molt important quan fem els primer passos.  
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