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Fitxa Joc de taula

JOC DE TAULA:

Codi BDR_JH006

WEYKICK 4

Número de participants

Durada partida

2 o 4 jugadors

15 minuts aproximadament

Edat recomanada
A partir de 6 anys
Espai i requisits tècnics

Fotografia / Esquema
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Una taula amplia per posar el tauler

Material





4 jugadors magnètics amb les seves
bases
2 pilotes petites
1 tauler de joc de 46 x 71cm
Instruccions del joc

Objectiu del joc
L'objectiu del joc és ficar la pilota a la porteria contrària i fer més punts abans que l’altre jugador te’ls
marqui a tu.

Procedència, història, contextualització...
El Weykick és una espècie de futbolí inventat el 2001 per l'autor alemany Ulrich Weyel i que provoca
autèntiques passions a tot arreu on n'hi ha algun d'instal·lat. Hi juguen quatre persones en dos equips de
dues persones. La gràcia és que els futbolistes es dirigeixen des de sota el tauler, mitjançant uns imants.
El Weykick és un joc ràpid, dinàmic i sobretot molt divertit!

Funcionament / Regles
El joc consisteix en una espècie de futbolí de 2 contra 2, amb la superfície elevada perquè els jugadors
puguin ficar les mans per sota i moure als ninots amb uns imants. Aquí està la gràcia, en el maneig de les
figures mitjançant forces a distància. També es pot jugar 1 contra 1.
Sota el tauler, a l'altura del mig camp, hi ha una barra de fusta que impedeix als jugadors envair el camp
contrari.
Es juga amb una petita pilota de plàstic. En realitat, existeixen dos tipus de pilota o “bola”, la ràpida i la
normal, que és la que ve amb el joc. Una vegada començat un partit, no hi ha fores, la pilota sempre
rebota d'un costat a un altre i cal estar molt atents durant tota la partida. Només es para el joc per “sacar”
després de cada gol i per posar bé a un futbolista que hagi caigut o sortit disparat al camp contrari (passa
de vegades quan l'impuls del jugador supera la força del camp magnètic). El partit acaba quan un equip
arriba a 10 gols.
Hi ha un marcador sobre cada porteria que serveix per portar el compte. Pel què fa referència a les
modalitats de joc, els jugadors poden jugar individualment o en parelles. Cadascuna té els seus
avantatges: jugant ja es treballa la coordinació entre ambdues mans, a l’hora de manipular als dos
futbolistes; i jugant en parella es fomenta la cooperació i juguen quatre alhora.

Informació dinamització
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Valor pedagògic

Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària
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