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L’objectiu de Bingo Nyam Nyam és que els alumnes coneguen la diversitat d’aliments que el 

nostre cos necessita per a créixer sa i fort. En el bombo del Bingo Nyam Nyam hi ha representats 

diversos grups d’aliments per mitjà de 25 il·lustracions de diferents aliments. És evident que en 

una alimentació saludable hi ha moltíssims més aliments i un dels reptes de la classe serà 

descobrir-los. 

A continuació, tens els cartons per a poder jugar. I si, a més, de passar-t’ho en gran jugant vols 

promoure la dieta mediterrània a l’aula, et proposem dos activitats en el descarregable Bingo 

Nyam Nyam, la funció dels aliments en el nostre cos.  Una per a descobrir informació d’interés 

sobre els diferents grups d’aliments que componen l’alimentació saludable. I una altra per a 

comprendre que elaborar menús saludables no és tan simple com sembla.   

 

Repartix un cartó de bingo a cada alumne per a poder jugar 

A mesura que els aliments van caient del bombo, els alumnes han de ratllar-los del seu cartó fins 

a aconseguir una línia o fer bingo. Tu decidixes! 
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