JOCS AMB LLAPIS I PAPER
Pictionary
Tot i que aquest joc de taula és molt elaborat, es pot
improvisar també. Consisteix en endevinar una paraula a través
d'un dibuix.
Només necessites un foli
li i un llapis. Llavors pensa una
paraula que se t'ocórrega
ocórrega i fes un dibuix que la represente. Ha de
ser una pista, però no pot ser el mateix que vols que l'altra persona
endevine. Si amb el primer dibuix no aconsegueix endevinar quina
és la paraula que
ue ha pensat, fes un altre dibuix. Quan l'endevine, li
toca a l'altre contrincant
Posar paraules en ordre
Es tracta de posar en ordre paraules que tenen les lletres
desordenades i endevinar la paraula correcta. Hauràs d'utilitzar
tota la teva intuïció pe
per
r saber quina és la paraula correcta.
La casa del penjat
És el típic joc del penjat. Un jugador pensa una paraula i com
a pista col·loca
loca el mateix nombre de ratlles com a lletres tinga la
paraula. Però la diferència és que no dibuixes un penjat, sinó una
casa. Per
r cada lletra que no està a la paraula elegida dibuixes
una part de la casa fins a formar la casa completa.

A l t e l l l a pi s o s t o p
Aquest joc és una adaptació senzilla del clàssic joc de taula
SCATERGORIX amb simplement un paper i un llapis. A
Ací
cí deixem
de
una
plantilla
lla model de com seria el joc
joc.
A cada jugador li donem un paper en blanc i un llapis on
haurà de dibuixar una espècie de taula. En la primera columna
posarà lletra; en cadascuna de les següents les categories, com
poden ser animal, ciutat, aliment, marca, pel·lícula,
lícula, cançó, ofici,
nom de persona...i en l'última columna punts.

Es diu una lletra i cal escriure un nom que comence per eixa
lletra per a cada una de
les categories.

A continuació tenim la puntuació de les paraules
completades:
0 punts en les caselles en blanc, en aquelles que no corresponguen
amb la categoria.
5 punts en aquelles caselles que coincideixen amb el nom que ha
escrit el company/a.
10 punts en les caselles on s'ha escrit un nom diferent al de la resta
de companys.
20 punts en cada casella en la que siga l'únic o única que ha escrit
un nom en eixa categoria.

