JOCS DE PATI AMB ELS AGERMANATS

1. PICA PARET
Aquest joc és molt senzill: una persona s’ha de posar de cara a la
paret i ha de dir: “Un, dos, tres, pica paret, un, dos, tres, ja!”.
Mentrestant els altres han d’anar cap endavant (cap a la persona
que la para). I quan el que la para es gira, tots els altres s’han de
quedar quiets (com estàtues) amb un gest original. Però si algú es
mou, s’ha d’anar cap enrere (al principi). I així es juga al pica paret.

2. ABUELITA, ABUELITA
* El joc de “Abuelita, abuelita” és molt fàcil. Una parella
d’agermanats s’ha de posar a la paret (“abuelitas”) i tria de què va
el joc (menjars, animals, colors...) i els altres han de fer una filera
horitzontal a uns 10 metres, mirant-los.
En ordre, cada parella diu un menjar i si als dos que fan d’àvies els
agrada molt diuen: “UN PAS DE GEGANT CAP ENDAVANT". Si
només agrada a un dels dos diuen: “UN PAS DE BALLARINA CAP
ENDAVANT” i si

els agrada una miqueta diuen: “UN PAS DE

FORMIGA CAP ENDAVANT” . Per últim si no els agrada gens
poden dir el mateix però cap endarrere.
Guanya la parella que arriba primer on són les “abuelitas”.

3. FOTO

/

MIRALL

* Una parella d’agermanats ha de posar-se com si tingués una
càmera de fotos a les mans i ha de fer fotos. Els fotògrafs es
giren deixant un temps perquè les altres persones puguin fer els
seus gestos i després els fan la foto.
A continuació els fotògrafs es tornen a girar perquè els altres
puguin canviar el gest. Per últim es giren de nou, i miren quina ha
estat la diferència entre la primera foto i la segona. A l’acabar els
fotògrafs trien una altra parella per substituir-los.

* Es juga amb dues persones. Una fa un gest amb qualsevol part del
cos i l’altre ha de fer el mateix moviment però com si fos un mirall.

4. MOCADOR
El joc del mocador es juga amb dos equips. Cada parella
d’agermanats té un nombre( secret per l’altre equip) i hi ha els
mateixos nombres a cada equip. Cada equip es col·loca en filera
mirant l’altre equip separats per uns 15 metres.
Una parella d’agermanats aguanta el mocador al mig dels equips i
diu un número i SOL (surt P5) o LLUNA (surt 4t). Llavors els que
tenen el nombre surten i han d’agafar el mocador i sortir corrents
cap el seu lloc. El de l’altre equip l’ha de perseguir i si no l’agafa
queda eliminat amb el seu agermanat i si l’agafa queda eliminada
l’altra parella.
Els que s’han eliminat, per salvar-se, han de xocar la ma ( que la
tindran estesa) amb un company del seu equip que agafi el mocador
a les següents rondes.

5. “CUBA”
Una parella d’agermanats la para i els altres han de fugir d’ells.
Quan estan a punt d’atrapar-los, es pot dir “CUBA” (obrint el cos
de braços i cames). A partir d’aleshores es pot salvar si algú et
passa per sota de les cames o et toca la mà.

6. BOMBA
* S’ha de fer una rotllana i una parella d’agermanats es posa a dins
i han de comptar fins a 30 a poc a poc, mentre els altres es van
passant una pilota.
- Quan arribin comptant fins a 10 han de dir: “la bomba
s’encén”.
- Quan arribin comptant fins a 20 han de dir: “la bomba està a
punt d’explotar”.
- I quan arribin comptant fins a 30 han de dir: ”Booom!”.
Quan la parella que està a dins diu “Booom!” el que té la pilota es
fica dins de la rotllana amb el seu agermanat i els toca comptar a
ells.

7.

“GATO Y RATÓN”

* Hem de fer una rotllana asseguts al terra i n’hi ha un que és el
ratolí. Els asseguts diuen :
_ “Mamá, papà” ¿Cuánto falta para Reyes?
El ratolí diu:
- Faltan ....... dies
I els altres han de comptar amb els ulls tancats, mentre ell ha de
posar un objecte al darrere d’un nen/a.

Quan acaben obren els ulls i miren i el nen/a que es troba l’objecte
al darrere es converteix en gat i ha de pillar al ratolí. Si l’agafa, el
ratolí ha de tornar a posar l’objecte al darrera d’un altre nen/a. En
canvi, si ha pogut arribar al seu lloc, el ratolí ha guanyat.

