
RECEPTES LUDICOLITERÀRIES 
 
Uns quants dels jocs que vem posar en pràctica l’altre dia: 
 
PER FER GAUDIR DELS MOTS: 
 
Duel de monosíl·labs (paraules al cap) 
Combat de mots d’una sola síl·laba canviant-ne a cada rèplica només una 
lletra. Més endavant canviant-les totes però conservant una vocal, o assajant 
altres variants. 
 
Conceptes encadenats 
Encadenar paraules, partint de la darrera lletra, o de les dues darreres lletres,… 
 
Password (sèries de 3) 
Pensar en una paraula que la resta de jugadors hauran d’endevinar, però 
donar-los només tres paraules-pista perquè l’endevinin. 
 
Lletres per tot arreu 
Caminant pel carrer, aturar-nos i fer tres preguntes sobre els rètols que acabem 
de deixar enrere. Seguir el recorregut i en arribar al següent encreuament 
tornar a fer tres preguntes més. El joc acaba en arribar al nostre destí. 
 
Lletres i paraules a l’esquena 
Per parelles, dibuixar-se lletres o paraules a l’esquena que caldrà endevinar. 
 
He mirat per la finestra i he vist 
Descobrir cartes d’una baralla i a cada carta dir ràpidament una paraula que 
tingui tantes lletres com el número de la carta descoberta. 
 
Ritme 
Joc rítmic que pretén anar coneixent paraules que comencin amb una lletra 
determinada, sense perdre el ritme establert, picant de mans i a la falda, com 
qui juga a saltar a corda i entra sense perdre passada. 
 
Àlbum de paraules 
Construir un àlbum de paraules, enlloc de fotografies. Paraules importants, 
paraules properes, paraules quotidianes,... 
 
Agu trot 
Pensar en una paraula i anunciar-la a la resta de jugadors però a l’inrevés. 
Guanyar el jugador que abans la descobreix. 
 
 
 
PER FER GAUDIR DE LES HISTÒRIES: 
 
 
Karuta 
Joc de cartes japonès perquè els nens aprenguin a llegir. 
 



El binomi fantàstic 
Crear històries a partir només de dues paraules, aparentment allunyades. 
Exercici de Gianni Rodari del seu llibre Gramàtica de la Fantasia 
 
Cadàver exquisit 
Dibuixar un personatge fantàstic a trossets i intercanviant els fulls, l’un el cap, 
l’altre el tronc, l’altre els braços,... i després inventar-nos el seu nom, qui és, on 
viu,... 
 
Gramàtica a l’atzar 
Inventar un petit conte a partir de preguntes concretes, però barrejar-ne les 
respostes perquè l’atzar provoqui històries esbojarrades. 
 
Qui era? On era? Què feia? Què va dir? Què feia la gent? Com va acabar? 
 
La que jugant aquell dia em va sortir a mi: “Una nena molt curiosa i atrevida 
s’estava en un circ. Dormia. De sobte, en somnis va dir auauauauauauau! La 
gent va dir: nosaltres també. Segurament per això, va ploure tres dies seguits”. 
 
Si fos... 
Pensar en un personatge de conte i que la resta de jugadors facin preguntes 
per endevinar-lo. Si fos un color quin seria? Si fos un plat de menjar? Si fos un 
electrodomèstic quin seria?... 
 
 
 
LLETRES i PARAULES EN EL DIA A DIA 
(Mirar el llibre Jocs en família, de Mireia Zabala. Editorial Graó)  
 
Tresors casolans 
Per trobar regals amagats per casa, posar targetes escampades per tot arreu. 
L’una que et porti a l’altra, com un recorregut que ens vagi conduint al regal, a 
cada targeta més proper. 
 
Taula de conte 
Enganxar-se unes targetes a l’esquena i esdevenir personatges de conte però 
no saber qui s’és. Haver de fer preguntes a la resta de jugadors per endevinar-
ho i seure a taula segons l’ordre que diguin les targetes que haurem posat a 
cada cadira, com convidats en un banquet. 
 
Pescadors lletrats 
Pescar lletres a la banyera i fer-ne paraules durant l’estona del bany. 
 
El secret del mirall 
Escriure missatge secrets al baf del mirall entelat. 
 
Mots encreuats personalitzats 
Fer uns mots encreuats amb noms quotidians, com els postres preferits, els 
noms dels germans, els llocs on hem estat de vacances, el color del cotxe 
familiar,... 
 



Buscant paraules en les cançons 
Anomenar una paraula i buscar i cantar les cançons que continguin la paraula 
escollida. 
 
Si fóssim botiguers 
Inventar noms de botigues imaginàries. Si tinguéssim una fruiteria quin nom li 
posaríem? O a l’inrevés: si tinguéssim una botiga que es digués “De la platja a 
la taula”, què vendríem segurament? 
 
Paraules de matrícula 
En un embús, o anant en cotxe, pensar paraules que comencin amb les lletres 
de les matrícules dels cotxes que veiem i construir frases amb elles. 
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