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Codi

KAPLA

Número de participants

Durada partida

Fins a 20 participants

Indeterminat

Edat recomanada

Fotografia / Esquema

BDR-CJ011, 012 i 013

A partir de 5 anys

Espai i requisits tècnics


Espai ampli on es pugui posar una moqueta
al terra.

Material





Caixa amb peces de fusta de 2,35 x
11,75cm i 0,78cm de gruix. Hi ha caixes de
3000 o de 1500 peces.
Una moqueta
Full d’instruccions plastificat
Fotos amb mostres de construcció

Objectiu del joc
Crear diferents construccions a partir de les peces de joc. Treballar la creativitat i imaginació.

Procedència, història, contextualització...
El neerlandès Tom van der Bruggen va inventar el KAPLA l’any 1987.
Amb l’objectiu de visualitzar la construcció acabada d’un projecte de castell que volia crear, va utilitzar
blocs de fusta per realitzar la maqueta. Però molt aviat es va adonar de que aquests blocs no eren
apropiats per reproduir alguns elements. Aleshores va tenir la idea de substituir aquests blocs per tauletes
de fusta, les quals van resultar ideals per construir qualsevol cosa sense unions ni punts de fixació.
Va ser aquest any quan va decidir convertir la seva troballa en un joc de construcció. El va batejar amb el
nom de “KAbouter PLAnkjes” que vol dir “ Tauletes de follet”.

Funcionament / Regles
El KAPLA és un joc de construcció basat en elements idèntics que corresponen a les proporcions de 3
espessors d'1 d'ample i 5 amplàries per una longitud. El principi és senzill: només s’han d’apilar les peces
les unes sobre les altres, sense punt de fixació, i després fer volar la teva imaginació.
Gràcies a la seva senzillesa i a les seves dimensions especialment estudiades, aquest joc permet realitzar
edificis grandiosos o creacions gegantesques; es pot construir sense límits.
El KAPLA és al seu torn un joc de creació, de reflexió, així com de destresa, amb el qual tant petits com
grans gaudeixen de les seves possibilitats. Aquest joc desenvolupa el sentit artístic i “arquitectural” dels
infants i estimula la creativitat. És una veritable eina pedagògica. S’utilitza a nombroses escoles de tot el
món.
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Informació dinamització
Valor pedagògic
EL Kapla és un joc però també una eina pedagògica utilitzada per l’Educació Nacional francesa. La
utilització de tauletes idèntiques, sense cap element de fixació, desenvolupa aptituds per pensar en tres
dimensions i permet a l’infant descobrir i afinar els seus mètodes de construcció.
Afavoreix l’aprenentatge de la geometria, la física i la tecnologia, iniciant al nen al món de l’art, l’univers
de les formes i els volums.
Estimula la creativitat, la reflexió, la concentració i moltes altres coses molt interessants.

Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària
Per més informació podeu mirar el web oficial del joc.
http://www.kapla.com

