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Jocs de sempre en família
“Només necessites paper i llapis!”

STOP
És un joc de paper i llapis, que exigeix agilitat mental i manual per
escriure ràpidament. Amb aquest joc es pot aconseguir ampliar
vocabulari quan són petits sense deixar de divertir-se. L’objectiu del
joc és completar una sèrie de categories de paraules a partir de la lletra
amb què comencen. Poden ser categories de països, menjars, noms
propis, esports, peces de roba, colors... El que es vulgui. Per començar
a jugar-hi, dibuixeu un tauler en què cada columna correspongui a una
categoria. La primera acostuma a reservar-se per a la lletra, que sempre s’ha d’escollir de forma aleatòria.
Un cop s’ha fixat la lletra, caldrà completar totes les categories com més ràpid millor. El primer que
completi totes les categories de la lletra dirà “Stop” i en aquest moment tots els altres hauran de deixar
d’escriure.
TRES EN RATLLA
El tres en ratlla és la base de qualsevol joc d’estratègia. La seva lògica
és molt simple i fins i tot els més petits poden entendre ràpidament que
l’evolució del joc porta a una situació d’empat irresoluble. Per
començar a jugar-hi fa falta paper, llapis i dos jugadors. El primer que
cal fer és dibuixar un tauler compost per tres línies i tres columnes. Un
jugador marcarà les X i l’altre les O, alternativament, amb l’objectiu
d’aconseguir tres signes iguals en la mateixa línia.

HISTÒRIES ENTRELLAÇADES
Aquest joc requereix una gran dosi d’imaginació i enginy. Consisteix en crear una història entre tots els
membres de la família. Això permet treballar amb els infants l’inici, el nus i el desenllaç de les narracions.
Primer de tot, algú comença la història amb un frase i continuació la segueix el de la seva dreta i la resta de
membres. Podeu fer les rondes que vulgueu i decidir escurçar o allarga el conte. Com és creatius i divertides
estigueu, més esbojarrada serà la història!
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