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*

itonut (editarão todo o processo criativo que eles mesmos fizeram, além do iton
propriamente dito).

JOGOS

Os jogos desta machané tém por único objetivo divertir e descontrair a
machané.
Jogo 1: divisão de kvutzót
material:

tiras de panopreto;
bacia com água;
lápis de olho ou pilot;
sizal;

tintas com número de cores relativas ao número de kvutzót;
esponjas com sabão.
método: cada chanich, individualmente, tem os olhos vendados, o nome escrito na

testa, e segue uma trilha guiando-se através do sizal. Ao longo da trajetória pula
obstáculos que não existem, molha as mãos na água e em seguida na farinha, grita
que ama a tzévet, que a machané é um tesão, aperta a esponja, e por fim recebe
uma cor que o identificará com sua kvutzá.
Jogo 2: jogo do pirocão
material:

e

cartolinas (uma por kvutzá);

e
e
e

réguas
CV" " , podem ser de papél com graduaçãohipotética;
balões de cores diferentes (um para cada kvutzá);
sizal;

e

fita crepe;

método: enrolar a cartolina deixando-a cilíndrica, colocar numa ponta o balão

previamente enchido, colar a régua. Desta maneira fazemos um pirocão (vermelho,
azúl, etc...). pendúra-se para que fique solto no ar.
Deve-se preparar perguntas e tarefas. Cada vez que um grupo faz ponto seu

pirocão aumenta um centímetro, se erra perde um.

Exemplos de perguntas:
- Quanto mede o pênis da baleia macho?

R: 1,80 metro.

- quantas vezes um leão transa por dia?
R: 360.
- Pelo censo de 1980 qual a cidade brasileira que tem mais mulheres?
R: Rio de Janeiro.
- Quanto tempo dura a gestação de um gato?
R: 7 semanas.

- Como é chamada a época de acasalamento dos animais?

R: cio,

- Como se chama o animal que nasce do cruzamento de um cavalo com uma
jumenta e de uma égua com um jumento?
R: mula para os dois.
- Quanto ovos por semana é capaz de botar um frango adulto?
R: frango não bota ovo.
- Qual é o nome da flor da paixão?
R: maracujá-branco
- De onde vem o nome masoquismo?

R: do escritor austríaco Sacher Masoch.
- Qual o sexo do primeiro bebê de proveta brasileiro?
R: feminino.
- Que animal de lendas simboliza a virgindade e a pureza?

R: o unicórnio.
- Dar uma explicação sobre a AIDS.
- Dar uma explicação sobre o ciclo menstrual.

Exemplos de tarefas para todos os grupos fazerem, o melhor ganha pontos,
os outros não perdem.
*

Botar uma camisinha num pepino de modo mais sensual e mais rapidamente

(uma menina).
Simular,representar uma masturbação peniana.
Trazer a calcinha mais sexi.
Trazer o maior sutiã.
Trazer a cueca mais exótica.

Clube das mulheres (meninos).

Um casal da kvutzá para dançar e dar o melhor amaço.

O maior número de sinônimos para pênis.

O maior número de sinônimos para vagina.

Jogo 3: Gincana porca de casais.
material: o que der para arranjar.
método: divide-se em casais que terão de executar tarefas do tipo:
comer barbante até encostar as bocas;

lamber a geléia do outro em volta da boca;
lamber doce de leite do umbigo um do outro;
trocar de roupas;
etc...

OBS: por experiência os jogos relacionados a sexo são os que mais agitam e
distraem os chanichim, mas esteja o chug livre para dar os jogos que quiser,
lembrando que o único objetivo deles (nesta machané) é descontrair e divertir.
Jogo 4: A tzévet jogo cultural prepara.
Jogo 5: A tzévet jogo escáltico prepara.

