
Pinteu els trossos de cartró de diferents tons de 
color marró. Un cop sec, talleu el cartró en tires    
d’1 cm. Aquestes tires serviran per a fer el relleu   
de la fulla i els passadissos del laberint.     

• Cartolina de color marró
•  Tisores
•  Cola blanca

 • Pintura i pinzells 
•  Trossos de cartró 
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LABERINT EN FORMA 
DE FULLA 

Arriba la tardor i cauen les fulles; busqueu-ne una de 
ben grossa i construïu aquest laberint o un de 

  semblant. Hi podeu jugar fent que els cigrons crus 
vagin de la castanyera a la castanya, tot movent el 

laberint-fulla amunt i avall. 



Feu servir la fulla que heu trobat com a plantilla i 

dibuixeu-ne el perfil sobre la cartolina. Després, traceu 

amb llapis les línies del laberint; com més línies dibuixeu, 

més difícil serà el recorregut. Vigileu de no tancar el 

laberint, penseu que s’ha de poder anar d’una banda a 

l’altra. Podeu posar un cartró més fort a sota com a base 

perquè quedi més resistent. 

Dibuixeu la cara d’una castanyera i una castanya 
en dos fulls diferents. Retalleu-los per la silueta i 
enganxeu-los a la fulla de cartolina. També podeu 
dibuixar altres personatges: un esquirol i una nou, 
un moniato i un nen...  

Per a enganxar les tires, poseu primer cola sobre 
la cartolina i després enganxeu-hi la tira a sobre. 
Moldegeu-les una mica, així serà més fàcil que 
s’enganxin. Preumeu bé i espereu que s’assequi 
una mica per enganxar una altra tira. Hi haurà llocs 
on haureu de tallar tires més petites. Aneu fent a 
poc a poc. 

Un cop sec, ja podeu començar a jugar. Podeu fer 
servir cigrons crus. Poseu-los primer a la banda de 
la castanyera i  guieu-los fins a arribar a la castanya. 
També podeu jugar-hi amb bales. 

Podeu inventar diferents maneres de jugar; per exemple 
per parelles, fent que un porti els ulls tapats i l’altre el 
vagi guiant. 
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