Joc CAP AL 20 !
Objectiu aconseguir 20 punts. Agafa un dau i llança'l. Si superes el repte t’anotes els punts obtinguts en el dau.
Com fer-ho? Agafa un full de paper. En el full de paper, associes un nombre a una acció senzilla a realitzar. Per exemple:
1 -> Llança un rotllo de paper cap a dalt, toca el terra i agafa-ho. 3 vegades.
2 -> Porta una galleda, o una joguina, d'un lloc A de la casa a un altre B sense tocar-lo amb les mans.
3 -> Porta el cèrcol rodant d'un costat a l'altre de la casa sense que toqui res.
4 -> Simó diu ... ha d'estar 30 segons dient coses i intentar que l'altra persona s'equivoqui. Exemple, Simón diu que seguis, Simón diu que t'aixequis, Simón diu que saltis i aplaudeixis, Simón diu que seguis, Simón diu que et seguis...
5 -> Ballar una cançó. La que més t'agradi!
6 -> Llançar el rotllo de paper higiènic a una ampolla i enderrocar-la.
Nota: Modifica els reptes al teu gust. Això és només una idea.

JOC  ESQUIVEM ELS OBSTACLES !
L'objectiu de el joc és passar d'un punt A a un altre B sense tocar cap obstacle amb els ulls tapats.
Com es juga? Fàcil.
·	Col·loca en un passadís de la casa diferents obstacles: ampolla, coixí, un got de plàstic, alguna joguina ... (quants més obstacles més difícil).
·	Segueixen jugant Laura i Antonio.
·	Laura munta el seu circuit, amb 3 obstacles, al passadís de la casa.
·	Antonio observa on són els obstacles i quan els tingui memoritzats, Laura li embena els ulls.
·	Quan els tingui embenats, Antonio ha d'anar d'un lloc a un altre sense tocar res.
·	Si toca algun obstacle, és el torn de la Laura.
·	I Antonio col·loca els seus 3 obstacles en el circuit en l'ordre que consideri.
·	Laura passa amb els ulls embenats i arriba a la fi del circuit, llavors és el moment que Antonio col·loqui un nou material. Enlloc de 3, col·loca 4.
·	D'aquesta manera cada vegada que es superi, es va fent més complex el poder arribar a l'altre punt.
·	Guanyarà (o no), el que aconsegueixi passar amb major nombre d'obstacles.




