IDEIAS PARA UM
ESCAPE ROOM CASEIRO

INVESTIGAÇÃO
PUMPKIN

Para
detetives
dos 3 aos
6
anos

Juntem-se ao Pumpy num Escape Room caseiro super divertido!
Passo 1: Imprimam este PDF
Passo 2: Escondam as pistas pela casa
Passo 3: Divirtam-se!
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IDEIAS PARA UM
ESCAPE ROOM CASEIRO

COMO JOGAR?
Passo 1: Imprimam este PDF
Aqui reunimos alguns desafios já preparados para abobrinhas dos 3
aos 6 anos de idade - são animais que podem esconder pela casa!
A ideia é que os imprimam e recortem pelo picotado. Se não tiverem
uma impressora, podem sempre desenhá-los ou inventar outra forma
de jogar
Passo 2: Escondam as pistas pela casa
Comecem por entregar aos mini detetives uma primeira pista - a carta
do nosso amigo Pumpy que vem com uma pista para encontrar o
próximo animal!
Cada um dos animais tem uma pista para o local onde podem encontrar
o seguinte.
No final, os detetives vão encontrar uma abóbora com os parabéns por
terem completado esta aventura. Podem também colocar um prémio
junto à última carta, como recompensa pelo desafio difícil que
conseguiram ultrapassar.
Passo 3: Divirtam-se!
Encontrem mais ideias giras para um Escape Room caseiro aqui.
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O próximo animal
gosta muito de
comer plantinhas.
Nhami!

Encontra um animal
que prega muitos
sustos mas não faz
mal! Também gosta
de comer bolachas...
Escondam este pinguim
dentro do frigorífico!

Depois de esconderem todos
os animais, entreguem esta
pista aos detetives!

Procura um animal
que vive no frio...
BRRRR!

Escondam este caracol num vaso
de plantas ou, se não tiverem
plantas, numa couve o em
qualquer coisa com flores!

Vamos jogar?

Última pista!
Encontrem um vegetal
muito especial. É da cor
deste gato e é ótimo para
sopas, doces e tartes!

Escondam este monstro
debaixo da cama!
Escondam este peixinho no
sítio com água. Pode ser a
banheira ou o lavatório!

Qual é o animal que
faz miau e passa o
dia a ver as pessoas
passar na rua?

Escondam este gatinho no
parapeito da janela! Se têm um
gato em casa, coloquem-no no
sítio preferido dele!

O próximo animal
vive na água e faz
Glu glu... qual será?

Façam aqui um desenho da vossa
aventura Escape Room em casa!

Escondam esta abóbora junto dos
legumes ou frutas! Podem colocar
um prémio ao lado dela, para os
corajosos detetives que
desvendaram este mistério!

PARABÉNS!!
Chegaram ao fim do jogo e
são agora detetives oficiais
dos Escape Rooms!

