
L'AVENTURA DELS REIS MAGS.
INSTRUCCIONS

Recomanem jugar aquest quest amb els seus fills en el matí del dia 5 o 6 de gener. 
A cada etapa val la pena estar a la banda del seu fill / s i, quan cal, participar 
juntament amb ells en resoldre els trencaclosques. Però prengui el seu temps per 
decidir tot per ells mateixos.

El que cal pEl que cal preparar per endavant:
-Un got transparent; la llet; un got de plàstic; un paper zel; unes tisores; uns llapis de
colors / bolígrafs / retoladors (vermell i verd); unes fulles de paper de mida no menys 
de A4; uns
llibres, unes revistes o coixins; un mitjó.
-Imprimir les instruccions, retallar el trencaclosques i fulles amb les tasques. És 
millor utilitzar la
impimpressora de color.

En el joc hi ha 3 fulles:
1 fulla: el trencaclosques. Retall les peces de el trencaclosques al llarg de les línies 
discontínues.
2 fulles: descripció de les tasques que s'utilitzen en quest. Les tasques també han 
d'estar
retallades.

Ha de decidir de quina maHa de decidir de quina manera el nen rebrà el text A amb la introducció: pot lliurar 
a l'infant comentant que aquesta carta va ser lliurada al matí pel mussol postal; o 
pot posar el full en un lloc i de la manera que el nen la trobi sense ajuda.

Que cal fer per preparar cada etapa de l’aventura:
1. Poseu en el mitjó la primera part de l'trencaclosques i la tasca B (de la mar blanc). 
Deixi el mitjó a la rentadora.

22. Enganxeu des de fora en el fons d'un got transparent la tasca C ( "! TOC-TOC! Algú 
està trucant a la porta "). Si el diàmetre del vas és prou gran, proveu enganxar el full 
de la manera que el nen pugui llegir el text mirant dins el got. Si no, doble el 
paperet, enganxeu-lo amb paper zel, el nen ho notarà i el s'enlairarà. No utilitzeu 
massa celo, que el nen no perdi temps arrencant cinta adhesiva.

3. A l'ni3. A l'nivell de la cara de l'infant, s'enganxi a la porta d'entrada amb paper zel la 
segona part de l' trencaclosques i la tasca D amb lletres de colors. És millor 
enganxar la clau i les tasques a l'exterior de la porta. Si imprimeix tasques en una 
impressora en blanc i negre, marqui les lletres necessàries amb retoladors / llapis 
vermells i verds.

4. Enganxeu la tercera part de l'trencaclosques i la tasca E (sobre pingüins) a 
l'interior de la taulell d'una de les taules.
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5.5. Deixeu la quarta part de l'trencaclosques i la tasca F (la torre) al congelador. pot 
simplement posar les dues fulles al congelador o fer alguna cosa interessant, però 
haurà de preparar-se per això el dia abans de el joc. Aboqui un got d'aigua incomplet, 
poseu el full amb la tasca sobre la torre a l'interior i congélela. No posi la peça de el 
trencaclosques a l'aigua! només posi-ho al congelador. Quan l'aigua es converteixi en 
gel, retiri la forma de gel de l'got (per exemple, deixant que es fongui una mica), i 
després, posi la forma de gel novament en el congelador sense got. Llavors el nen 
hauhaurà de fondre o trencar el gel per llegir la tasca. el truc de gel es veu molt 
impressionant, el nen ho recordarà per molt de temps.

6. Poseu en un got de plàstic la cinquena part de l'trencaclosques i la tasca G (amb 
problemes matemàtics). Col·loqui en el got un full vistosa o una tela perquè el nen la 
vegi. Col·loqui el got a la vora d'l'armari i posi fulles de paper enrotllat en boles a terra 
a la banda de l'armari; amb elles el nen s'ensorrarà el got. Perquè el got no 
retrocedeixi cap a la paret de fons quan el nen encerti, poseu llibres i qualsevol altre 
objecte just darrere de l'got perquè li impedeixi caure. en aquest cas, el got caurà cap 
endavant. Si no té armaris alts a casa, pot posar el got al vora de la taula i a la distància 
d'unsd'uns 2 metres dibuixar una línia que no pugui passar; el nen llançarà boles de paper 
des d'aquesta línia. Si voleu utilitzar la taula, perquè el nen no noti el got sobre la 
taula abans d'hora, poseu-lo en el moment quan el nen està ocupat amb la tasca 
anterior.

7. Amaga la tasca H (sobre el gegant) en les joguines dels nens. Poseu llibres, revistes 
o coixins al costat d'ells. Serà ideal que les joguines amb llibres estiguin en la part 
més allunyada de l'habitació, llavors el nen tindrà espai fins a la porta, que haurà de 
passar. Quedi vostè mateix costat de la porta.

8. Poseu la sisena peça de el trencaclosques, l'endevinalla I (uneix els punts amb 
números) i un llapis a la butxaca. Quan el nen li digui la clau entregueu-li les fulles.

99. Posi el Regal amagat entre les sabates, hem deixat una cartulina en blanc per a 
que posi el nom del nen/a juntament amb el regal.


