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Fitxa Joc de taula

JOC DE TAULA:

MAXI-FRIZER DE 4 JUGADORS/ES

Número de participants

Durada partida

4 jugadors

20 minuts aprox.

Edat recomanada
A partir de 6 anys
Espai i requisits tècnics

Fotografia / Esquema
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Codi BDR_JH004

Una taula on es pugui col·locar el tauler

Material




20 fitxes de 5 cm. de diàmetre
Tauler de fusta quadrat (150cm x
150cm aprox.)
Instruccions del joc

Objectiu del joc
L’objectiu del joc és el d’aconseguir enviar tots els discs al camp dels jugadors contraris tot llançant-les
amb una goma i fent-les passar per un dels forats de les barreres centrals.

Procedència, història, contextualització...
Joc d’habilitat que varem conèixer a La Maison dels Jeux de Grenoble. L’original és per dos jugadors i
aquest es va crear expressament per la Setmana de Jocs al Carrer, amb l’opció que poden jugar-hi 4
persones.

Funcionament / Regles
Aquest joc funciona com el Maxi-Frizer per dos jugadors. Però aquí hem d’estar més alerta, ja que tenim 3
contrincants en comptes d’un.
Al començament del joc cada jugador té cinc discs al seu camp. Els quatre jugadors fan xocar les palmes de
les mans i comença la partida.
Cal agafar una fitxa del camp propi, i amb l’ajut de la goma elàstica fixada al tauler, enviar-la a un dels
camps contraris, fent que la fitxa passi pel forat de la barra central.
Si una fitxa surt del camp de joc, s’atura la partida, i es torna a posar en joc des del camp on estava.
Guanya el jugador que aconsegueix no tenir cap fitxa en el seu camp.

Informació dinamització
Valor pedagògic
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Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària
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