JOCS 2
SESSIÓ 2.1
Es tracta d’un joc per recordar els noms dels membres del grup. Es
posen els participants (nins i nines, pares i mares, i catequistes) en

rotllana amb un voluntari al mig. El voluntari del centre de la rotllana va
donant voltes i assenyala algú dient el seu nom. Aquesta persona s’ha

d’acotar i els de la seva dreta i la seva esquerra s’han de dir mútuament
el nom de l’altre. El més ràpid guanya i el que perd, s’ha d’asseure. El
joc continua fns que només en queden dos.
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SESSIÓ 2.2

La corda: Es col·loca una corda en terra del lloc a on farem el joc i anam
col·locant els participants de manera equilibrada a ambdós costats de la
corda de tal manera que quedin encarats els uns amb els altres. Una vegada
estiguin tots col·locats i agafn la corda amb les dues mans, se’ls demana que
vagin allà a on vulguin, però que no poden amollar la corda. Si estan ben
col·locats, el grup serpentejarà damunt ell, però no es toca moure massa.
Després els demanam que es deixin guiar i nosaltres agafam un cap de la
corda i els feim fer una volta. Els manaments encara que a simple vista
pareixin que ens fermen i limiten, són una guia per caminar.

SESSIÓ 2.3
Els paquets de neules: Ens convertim en neules que hem de posar

dins capses, però aquestes neules tenen juguera i es van escampant i
agrupant com volen. El catequista dirà un nombre ( 2, 3,5, 7, etc... ) els
nins s’aniran agrupant en grups idèntics en nombre. Una variant seria

que cada nin dugués una lletra i, si és possible, formar alguna paraula
relacionada amb el Nadal.
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SESSIÓ 2.4
Tenim gomets de tres colors diferents. Posam un gomet al front de
cada participant, és important que no vegin el seu color. Els

participants es distribueixen pel pati. Hi ha dos o tres participants
que no tenen gomet que seran els “perseguidors”. Al senyal, els

participants han d'intentar col·locar-se en grups de tres, un de cada
color, sense poder parlar i evitant que els agafn els “perseguidors”.

Tots els que hagin agafat queden parats amb els braços estesos fns
que algú els toca i els “salva” i llavors es poden integrar altre cop al joc.
Acabam quan tots els participants estan col·locats en grups de tres.
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SESSIÓ 2.5

Si som molts, podem fer diferents grups... Es col·loquen tots en rotllana i
s'assigna a cada participant un sagrament (hi han de ser els 7). El

catequista o qui dugui el joc, va contant una història i cada cop que surti
un determinat sagrament, tots els que tenen el seu nom s'han de canviar
de lloc sense que el que ho duu els agaf. Quan es digui la paraula
“Sagrament” s'han de canviar tots de lloc.
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SESSIÓ 2.6

Jocs de confança. Podem fer grups de 5 persones. Anomenen un guia
i la resta es tapa els ulls. Cada grup s'ha de deixar guiar cap al

catequista que li correspongui (ho podem fer per grups). Quan arribin
al catequista han de fer diferents proves relacionades amb la

confança: Tirar-se per enrere i deixar-se agafar per dos companys.
Col·locarse en fla amb les cames obertes i un ha de passar per davall.
Tirar-se una pilota. Fer d'estàtua i un altre amb els ulls tapats ha de
posar-se en la mateixa postura....
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