COVID-19 GAME

FITXA DE L’ACTIVITAT
Edat dels Destinataris: 6-12 anys
Durada de l’Activitat: 60m. (aprox)
Objectius Educatius:
- Estimular la creativitat
- Fomentar alternatives de reciclatge
- Gaudir del joc en família

Recursos:
- Superfície de cartró de la mida d’un DIN A4
- Cola de barra
- Retoladors
- Tisores
- PDF amb el tauler de joc i les instruccions
- Daus

Desenvolupament de l’activitat:

El següent taller ens permetrà crear el taulell pel joc del COVID-19. Per a la seva confecció
hem de seguir els següents passos:
1. Imprimir el PDF amb el taulell de joc i les instruccions ( en cas de no disposar
d’impressora es pot utilitzar la tablet o ordinador)
2. Retalleu el taulell de joc i enganxeu-lo sobre la superfície de cartó
3. Completeu les caselles que creieu convenients (el joc pot ser molt més divertit si hi
afegiu proves i reptes per a tota la família, com més creatius sigueu millor!)
4. Llegeix les instruccions
5. Gaudeix del joc!

INSTRUCCIONS COVID-19 GAME
El món sencer ha estat envaït per un virus, el malvat COVID-19. Vosaltres
formeu part d’un grup d’investigadors que estan treballant per aconseguir la
vacuna que podrà salvar a la humanitat però, durant els llargs dies de
confinament, us anireu trobant tota una sèrie d’obstacles que us faran més
feixuga la feina.
Tots els/es investigadors/es jugadors/es es situaran a la casella de sortida i
llençaran el dau. Qui obtingui el número més alt serà el primer a començar i
així, successivament fins al jugador amb el número més baix.
L’investigador que arribi primer a la casella d’arribada és qui descobreix la
vacuna i, per tant, qui guanya.
Els jugadors hauran de llençar el dau i avançar el nombre de caselles
corresponents envers el número obtingut.

Significat dels símbols:
VIRUS BO

Hauràs de saltar d’un virus vermell
a l’altre

COVID-19

Si caus en aquesta casella,
t’hauràs infectat i hauràs de tornar
a la casella de sortida

CONFINAMENT

La casella de confinament farà que
et quedis en quarantena i no puguis
sortir fins que un altre jugador hi
caigui o tregui un 5.

En aquesta casella no hi pot haver
més de dues persones. L’última en
SUPERMERCAT
arribar-hi fa que la primera torni a la
casella de sortida
S’HA ACABAT
EL ROTLLO

ZONA
RESTRINGIDA

Oh no! Hauràs de tornar a la
casella de SUPERMERCAT per
poder comprar-ne més.
El jugador que cau a aquesta
casella estarà 2 torns sense tirar.

* Veieu que hi ha moltes caselles blanques i sense símbol?
QUÈ HI POSARIES TU, una prova? Un repte? Una endevinalla?

