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INSTRUCCIONS:
●
●
●

Aquest joc està basat en “Hundir la flota”, però hem preferit canviar l’objectiu d’enfonsar vaixells pel d’arrebossar de petons i d’abraçades.
Hi podeu jugar tantes persones com vulgueu i alhora. Cada jugador necessitarà un full com el de dalt, amb doble graella.
La graella de l’esquerra serà la teva i la de la dreta és la que et servirà per anar marcant on han amagat els noms els altres. (No juguem amb vaixells avui, juguem amb
noms de persones.)

PREPARACIÓ DE JOC:
●
●
●
●
●

Abans de res, poseu números i lletres a cada eix per poder identificar els requadres. Identifiqueu les columnes amb lletres i les files amb números, per exemple.
Després, pacteu amb quins noms de persones jugueu. L’ideal és que jugueu amb els de casa perquè així us podreu fer petons i abraçades en directe, però si sou pocs,
poseu-hi noms d’altres persones i, quan hagueu de fer una abraçada a aquella persona, li llanceu un petó a l’aire perquè li arribi.
Ara que ja teniu els noms pactats, cadascú els escriu a la seva graella (“la teva graella”).
Cada lletra ha d’anar en un requadre.
Recorda que en principi els noms no es poden tocar. Entre nom i nom hi hauria d’haver un requadre en blanc, fins i tot en diagonal.

DESENVOLUPAMENT:
Ara sí, preparats per jugar!
● Comença el més petit o la més menuda i diu un requadre qualsevol (A1, per exemple).
● La resta heu de mirar si en aquest requadre hi teniu escrita alguna lletra. Si és així la dieu.
● Aquell qui ha dit el nom del requadre s’apunta la lletra o lletres que els altres hagin dit al requadre en qüestió (a la graella “la dels altres”).
● Potser val la pena que cadascú s’identifiqui amb un color i escriviu les lletres trobades amb el color corresponent.
● Si en dir el requadre has trobat una lletra que algú tenia apuntada, li has de fer un petó per compensar-lo. I et torna a tocar fins que diguis una casella on no hi hagi res.
● Si no has trobat cap lletra, has de marcar la casella d’alguna manera per recordar que allí no hi ha res i passar el torn a algú altre.
● Quan descobreixis el nom sencer que estava amagat és el torn de l’abraçada, aixeca’t i abraça la persona de qui hagis trobat el nom i, si no hi és, envia-li un àudio o un
whatsapp, que segur que li farà molta il·lusió saber que te’n recordes d’ella.

VARIANTS:
●
●
●
●

Podeu no pactar els noms que escriureu a la graella i que cadascú hi posi els que vulgui; potser té més gràcia descobrir-los.
En comptes de fer-vos petons i abraçades podeu dedicar-vos paraules boniques, fer-vos pessigolles, pessigades al cul o jugar a enfarinar-vos si heu trobat el nom de
l’altre… el que se us acudeix per tal de passar una estona ben divertida.
També podeu posar una mica de dificultat al joc i creuar els noms com als mots encreuats i que així siguin més difícils de trobar i d’identificar.
Recordeu que les regles són una base. Feu i desfeu per fer-vos el joc vostre.

