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TASQUES DE LA LLAR PER EDATS 

 

2-3 anys 4-5 anys 6-7anys 8-9 anys 10-11 anys 12 anys i + 

-Guardar les joguines 
a la caixa 
 -Posar els llibres al 
seu llloc 
-Posar la roba bruta 
per rentar 
-Llençar les coses a 
les escombraries 
-Ajudar a doblar 
draps 
-Posar la taula 
-Anar a buscar o 
tovalloletes 
 

 

-Totes les anteriors 
-Alimentar a les 
mascotes 
-Netejar els 
vessaments d’aigua 
-Recollir les joguines 
-Fer el llit 
-Recollir l’habitació 
-Regar les plantes 
Netejar o endreçar 
els seus coberts 
-Ajudar a servir àpats 
senzills 
-Utilitzar l’aspiradora 
de mà 
-Recollir la taula 
-Ajudar a netejar i 
guardar els plats 
 

-Totes les anteriors 
-Llençar la brossa i 
diferenciar per 
reciclar 
-Doblegar tovalloles 
-Netejar els mobles 
amb un drap 
-Buidar el 
rentavaixelles 
-Ajuntar els mitjons 
nets 
-Pelar patates i 
pastanagues 
-Fer una amanida 
-Encarregar-se de 
canviar el rotllo de 
paper wc 
- Ajudar a cuinar un 
pastís 
-Regar les plantes 
 

-Totes les anteriors 
-Carregar el 
rentavaixelles 
-Canviar bombetes 
-Ajudar a posar la 
rentadora 
-Doblegar i penjar la 
roba neta 
- Netejar pols dels 
mobles 
-Guardar la compra 
- Fer ous trencats 
- Fer galetes al forn 
- Treure a passejar al 
gos en companyia de 
l’adult 
-Escombrar 
-Netejar la taula 
 
 

-Totes les anteriors 
-Netejar els banys 
-Aspirar les catifes 
-Netejar el taulell de 
la cuina 
-Ajudar a netejar la 
cuina a fons 
-Preparar un dinar 
simple 
-Fer costura fàcil 
(brodats, botons,..) 
-Escombrar 
-Baixar al replà a 
recollir el correu 
-Ajudar a canviar les 
llençols 
 

-Totes les anteriors 
-Fregar el terra 
-Pintar parets 
-Cuinar un menjar 
complet 
-Fer una proposta de 
menú familiar  
-Ajudar a fer la llista 
de la compra 
-Fer i fornejar un 
pastís, galetes, etc... 
-Ajudar a der 
reparacions senzilles 
a casa 
-Endreçar l’armari 
-Vigilar als germans 
petits 

 

 

 

PER ACABAR… ALGUNES IDEAS ASSEQUIBLES PER FER A CASA 
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Font. https://www.pequeocio.com/ 

 

 
Font. Pagingfunmums 
 

 
Font: My Life and Kids 

 

Nota: sense tocar la galeta ha 
d’anar del front a la boca. Només 
gesticulant i movent el cap. 
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Font. https://www.actividadeseducainfantil.com/ 2016 
 
 

 
Font. https://www.actividadeseducainfantil.com/ 2016 
 
 
 

 NOTA: El camí es fa amb plastilina 
Font.  
raisingdragons.com 
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Font.  
guiamaschicos.blogspot.com 

 

 

 
Font. http://www.nonsoloriciclo.net/ 
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Font.  

imageneseducativas.com 
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