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Exercici:
      30 segons

Exercici:
  20 abdominals

Símptomes: 1 
torn sense tirar

Símptomes: canvies 
el lloc amb el jugador 
de darrere teu

Dibuixa un familiar

Hidratació: 
tots beuen aigua

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

Canta la cançó 
que t’agrada més

Exercici: 30 segons

Dibuixa un animal Quarentena: 2 
torns sense tirar

Has trobat la 
vacuna: avances a 
la casella 38

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

De llapis a 
llapis i 
tono a tirar

Hidratació: 
tots beuen aigua Hidratació: 

tots beuen aigua

Metge: fas més 
hores,  tires tres 
vegades seguides

Tothom es neteja 
les mans

Tothom es neteja 
les mans

Dibuixa un esport

Dibuixa un instrument Canta la cançó 
que et demanin

Canta la cançó 
que t’agrada més

Metge: tria un 
jugador perquè 
avanci 4 caselles

Coronavirus: Recula 
fins la casa de 
quarentena

Puja l’escala

Baixa l’escala

Exercici:
  20 vegades

Exercici:
  20 vegades

Exercici:
  30 segons

Exercici:
  20 vegades

Balla: tria tú 
la cançó

Exercici:
  30 segons

Coronavirus: Recula 
fins la casa de 
quarentena anterior

Balla: els altres 
trien la cançó

Quarentena: 3 
torns sense tirar

Exercici:
  15 vegades

Dibuixa una 
cosa de menjar

Torna a la 
casella de 
sortida

Canta i balla: 
tria tú la cançó

Et saltes el 
confinament



EL JOC DEL LLAPIS

MATERIAL QUE NECESSITES : ROBA CÒMODA PER A FER EXERCICI, MÒBIL O QUALSEVOL APARELL 
QUE REPRODUEIXI MÚSICA; LLAPIS I PAPER; CRONÒMETRE (EL DEL MÒBIL?), UN GOT PER CADA 
JUGADOR I MOLTA AIGUA, UN LLOC PER A ANAR A RENTAR LES MANS AMB SABÓ, DAU I FITXES.

COM HI JUGUEM?
El joc del llapis és una adaptació del joc de l’oca.

Hi juguen la quantitat de jugadors que volgueu, mínim 2

Caselles d’activiat: són caselles que et proposen fer una activitat d’educació física, música o plàstica. Al caure 
a la casella cal fer l’activitat i els altres jugadors consensuen si l’has superat o no. Compte! Que si no la 
superes et quedes un tron sense tirar.

Caselles de llapis: Si caus en una casella de llapis saltes a la següent i tornes a tirar. Menys l’ultima casella de 
llapis, si hi caus només et permet tornar a tirar sense saltar a la següent.

Caselles d’hidratació: si un jugador hi cau, TOTS els jugadors beuen un got d’aigua.

Caselles de rentar mans: si un jugador hi cau, TOTS els jugadors es renten les mans amb sabó.

Caselles amb instruccions: hi ha altres caselles on ja se’t diu què has de fer, són les caselles, de Símptomes, 
Quarentena, Trobar la vacuna, Metge, Coronavirus i Saltar-te el confinament


