
 

Voleu investigar??  Fem un joc d'enigmes!  

Una bona forma d'introduir una activitat, un projecte... als 
infants és fent partícips als nens/es de la descoberta d'a-
quest, i una bona manera de fer-ho és mitjançant els enig-
mes, les pistes, els jeroglífics... Però, per què  enigmes??  

Aquest tipus de joc és un gran recurs educatiu, que ens dóna 
la possibilitat de desenvolupar dinàmiques lúdiques, on els 
nens i les nenes interioritzen conceptes fonamentals per la 
seva educació i pel seu desenvolupament global. Mitjançant 
jocs on hagin d'explorar, experimentar, viure, descobrir... els 
ajudarem a desenvolupar habilitats socials, fomentarem 
l'empatia, l'assertivitat dels infants, treballarem l'autoesti-
ma, la cohesió de grup...  

Els enigmes donen molt de joc,  es pot preparar una activitat 
per descobrir un repte de grup. Mitjançant els enigmes,  po-
dem anar enviant al grup a diferents llocs, on troben un al-
tre enigma, que els envia a un altre lloc, a l'últim lloc poden 
trobar element motivador per fer l'activitat que es vol pre-
sentar o simplement l'element, objecte, paraula que bus-
quen... O amb cada enigma resolt trobar, una peça, una lle-
tra... i quan el grup els tingui tots acabar descobrir el repte, 
la paraula...  
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 Saber per quina edat estem preparant el 
joc. 

 Adaptar els enigmes a l'edat del grup. 

 Fer petits grups, on tots els nens/es pu-
guin participar. 

 Conèixer la zona, els elements destacats 

 Format dels enigmes ha gran, vistós, molt 
visual, que els nens/es puguin manipular, 
escriure... ( sobretot pels més petits) 

 Fer enigmes variats, amb imatges, numè-
rics... per mantenir la motivació dels 
nens/es. 

 Deixar fer als nens/es, no tenir pressa per 
resoldre'ls. 

 Donar les eines necessàries als infants per 
poder resoldre l'enigma 

 Per tal que tot surti bé, els monitors han 
de saber el funcionament del joc i la res-
posta als enigmes!  

Enigmes matemàtics, jeroglífics, símbols, amb colors, amb fotos, amb preguntes 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwnmyG33NZTVemlnNkVhdjUyd2s&usp=sharing 

 

Missatges misteriosos 

http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_mensajes_secretos.html 

http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_tinta_invisible.html 

 
 

Altres webs on trobareu  molts tipus d'engimes!!  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11700858/helvia/sitio/upload/

ElJuegoDeLosMensajesSecretos.pdf 

Aquí us deixem un bon grapat de recursos interessants  
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