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BINGO DE FAMÍLIES (veure ftxa)
* Jugam per famílies (tots els membres van junts)
* Repartim la ftxa del bingo i un boli per família
* Han de completar totes les caselles sense repetir
els noms

 EL SUBMARÍ  (joc de confança)

 Dividim els participants del joc en dos grups. Cada grup ha de fer
una fla índia agafats per les espatlles. Tots manco el darrer han de
dur els ulls tapats . La persona que va al darrera de la fla, l'única
que duu els ells destapats, ha de guiar els seus companys
mitjançant la pressió sobre l'espatlla... Si pitja l'espatlla dreta, cada
un de la fla ha de transmetre l'ordre a qui té davant i la fla ha de
girar cap a la dreta, si és cap a l'esquerra, hauran de pitjar l'espatlla
esquerra. Es tracta de xocar amb un altre submarí només guiats pel
darrer membre de la fla, l’únic que duu els ulls destapats. 
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JOC DE LES NEULES
* Donam a cada participant una lletra que haurem preparat abans.
* Tots caminen pel pati amb la seva lletra i quan la persona que duu el joc diu
“Paquets de__ neules.

                

 Els participants s'han de juntar segons el nombre que s'ha dit.
* Amb les lletres que tenguin han d'intentar formar una paraula
que tengui relació amb el Nadal (no fa  falta que hi siguin totes
les lletres).
* Guanya l'equip que ha aconseguit la paraula més llarga.
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JOC D’ENCALCAR PER FAMÍLIES. (basta que ens deixem "tocar" per Déu i estam
salvats)

Es fan tres grups o més i es dóna un color cada grup (es pot posar una
ferratina o un collar de paper). En terra es fan uns cercles de guix que
simbolitzaran les “cases” de cada color. Els tres grups s'encalcen entre ells.
Quan una persona d'un color agafa a la de l'altra,
aquesta es queda aturada i no es pot moure fns que algú del 
seu color la toqui, llevors estarà “salvada” i podrà seguir jugant.
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JOC EN FAMÍLIA. (actituds pròpies d'un cristià)
Per entrar al Regne de Déu”, similar a " passar la frontera"... Dos

catequistes es col·loquen formant un portell i pel que han de passar
tots els altres. Primer passa  un catequista que ha de dir... “Per entrar al
Regne de Déu he de ,per exemple  compartir... L'altre que passa
darrere ha d'afegir una acció diferent... “Per entrar al Regne de Déu he
de compartir i estimar...” i així cada un que passi hi haurà d'afegir una
acció o actitud recordant la dels altres. 
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El porqueret.  Es tracta d’un joc per adonar-se'n de la importància d’esser
cridats pel nostre propi nom. Es fa un cercle amb tothom i un és designat rei.
El cercle comença per ell i acaba amb el que té a la seva dreta (el porqueret).
El rei comença cridant a algú amb la fórmula (el rei passant revista a la seva
cort troba faltar...). L’eludit s’aixeca i respon (... no falta). Respon (idò qui
falta?). Respon (Falta...). i així fns que algú s’equivoca, que passa a ser el
porqueret i tots els que corren un lloc agafaran el nom del qui ocupava el lloc
on estan ells ara. Hauran canviat de nom i els serà més difícil estar atents
quan els cridin. 
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 MATO (Incidir en la possibilitat de salvació que tenim tots). Dos
equips de vuit a deu jugadors cadascun, col·locats en un camp de mini-
bàsquet, un a cada part del camp, amb una pilota de plàstic, s'han de
llançar la pilota i tocar-se. No es pot trepitjar el camp contrari. Un
jugador és mort quan és tocat per la pilota i aquesta cau a terra.
Aquest passa darrere del camp contrari, per salvar-se ha d'eliminar a
un contrari. Si la pilota surt per les línies laterals o per la línia de fons
aquesta és pels jugadors que estan morts. 
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 JOC de mímica.- Es fan grupets de 6 o7 i cada grup tria dos
representatnts, un petit i un adult. Les dues persones que han triat
seran les encarregades de fer la mímica d'una  paraules o frases i la
resta del grup ho ha d'endivinar...Hem de posar paraules relacionades
amb la Resurrecció i amb Pentacosta; alegria, esperit, unió, por, força,
resurrecció, esperança, foc, ....
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