
Qui soc?
És un dels clàssics jocs per a la sobretaula de Nadal que no
poden faltar quan parlem de jocs en família. L'únic que
necessitareu és: paper, llapis i una mica d'imaginació:

 PASSOS
1. Al paper haureu d'escriure un personatge, ja sigui ficció o
real, i us l'haureu de posar al front del que estigui assegut al
vostre costat.
2. Fent tots el mateix, cadascú tindrà un personatge al cap.
3. Mitjançant preguntes de sí o no, haurà d'intentar endevinar
el personatge que és.
4. Començarà el torn un jugador i pot preguntar fins que falli
alguna resposta. Aleshores, serà el torn del següent. 
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Jocs
Saps aquells terribles dinars amb tota la família que venen els
teus tiets, tietes, els teus cosins de 7 anys que són súper pesats, i
la típica tieta que et pregunta cada any, on és el "novio/a"?

 
Doncs, en aquesta pàgina t'ensenyarem 7 jocs per matar

l'avorriment d'aquestes horribles dinars:

Joc número 1         :

 

QUI SOC?
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Joc número 2:
Segur que de petits tots heu jugat a aquest joc, això sí, ara
ho fareu adaptant-ho a l'època nadalenca per jugar en
família. Necessitareu alguns productes o articles nadalencs,
almenys n'han de ser 10:

PASSOS
1.Els posareu en una safata i els tapareu.
2.Després ho deixareu a la vista durant 20 segons i els
jugadors hauran d'escriure en paper els objectes que hagin
memoritzat.
3.El que més s'hi acosti serà el guanyador.

MEMORITZA

Joc número 3:

 

Cursa de mitjons
Aquesta és una competició molt divertida en què tots els
membres de la família hi poden participar. Per poder-ho dur
a terme necessitaràs 2 mitjons de Nadal, caramels i dues
culleres, a més d'un espai suficient per poder jugar-hi:

PASSOS
1. Us dividireu en 2 grups i l'objectiu serà que cada grup
ompli el mitjó de caramels.
2. Haureu d'anar 1 per 1 des de la posició fins al mitjó.
3. Durant 10 segons poseu el màxim nombre de caramels
dins del mitjó. Això sí, usant només una cullera.



Joc número 4: karaoke
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ELI OCI

Número 144

Aquesta activitat no és ben bé un joc, però és una gran
activitat per fer fora aquella sensació tant tensa.
Aquesta activitat és súper diversa, ja que podeu cantar
amb parella, en grups de tres... com els participants
vulguin.
A més, gràcies a les noves tecnologies, no fa falta anar a
cap lloc, simplement entra a YouTube i allà hi ha l'opció
de fer un karaoke. 

Joc número 5:

 

Joc de la corbata
 Aquest és un altre dels jocs ràpids per fer en grup, per

Nadal, que pot oferir grans moments:

PASSOS
1. Haureu de separar-vos tots en parelles i utilitzar
corbates velles, si tenen adornaments nadalencs, millor!
2. El joc consisteix que cada membre ha de lligar la
corbata al seu company utilitzant únicament una mà.
3. Guanyarà la parella que ho aconsegueixi abans,
sense fer trampes!
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Joc número 5: Cursa de Rudolf

Joc número 6:

 

 

Aquest joc és súper divertit i, a sobre, pots fer riure la teva
família, així doncs, pren-ne nota!

PASSOS
1. Heu de retallar paper o cartolina vermella fent rodones.
2. Aquestes rodones vermelles seran les que haureu de posar
al vostre nas per imitar la del ren Rudolf.
3. Amb una mica d'aigua us heu d'enganxar els "mussols" al
nas.
4. No s'enganxa gaire, oi? La gràcia és que heu d'anar i tornar
a un punt que acabeu amb el paper vermell al nas sense que el
toquin les vostres mans.
5. A qui li caigui a terra, haurà de tornar al punt inicial i
tornar a començar.

Cerca del tresor

 
Es tracta d' amagar per tota la casa una sèrie d'elements propis
de Nadal: boles de l'arbre, figures de rens, mitjons de Nadal,
etc. Un cop estiguin tots amagats, amb els nens en una
habitació separada i amb els ulls tapats, han de:

PASSOS
1. Sortir a cercar tots els elements.
2. Si el joc s'allarga molt o van molt perduts, els podeu donar
algunes pistes per ajudar-los.
3. Finalment, quan tots els objectes hagin estat trobats, haurà
guanyat el que n'hagi trobat més .
4. Depenent del nombre de nens que hagin de jugar, s'han
d'amagar més objectes perquè, almenys, tots tinguin la
possibilitat de trobar-ne algun.



Doncs bé, ara ja saps un munt de jocs per poder
jugar en aquestes inacabables dinars. 
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Joc número 7:
El jo mai mai és un dels jocs per a adults més populars i, és clar, també
es pot fer durant el Nadal. Segurament ja el coneixes, però si no és el
cas, tot seguit t'expliquem com funciona. Les regles són molt fàcils:

PASSOS
Algú ha d'exposar una afirmació amb la falca "jo mai no...",  per
exemple: "Jo mai no he odiat mai un regal de Nadal".
Les persones que sí que ho hagin fet, han de prendre un glop de la
beguda que tinguin al got. Aquest és un joc que pot ser molt divertit i
fer-vos passar una gran estona, a més, depenent de qui hi hagi a taula,
podeu fer un tipus de preguntes o unes altres.
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Jo mai mai
 

Irene Gil i Pau Camuñas


