ara

passatemps
La coca boja

Posa’t
a prova!

El pastisser que ha fet la coca de Sant
Joan s’ha despistat i hi ha posat cinc
ingredients de més. Sabries trobar-los?

Respon les preguntes i
esbrina quantes coses
saps sobre Sant Joan!

1. Quin dia se celebra
la revetlla
de Sant Joan?
a. El 23 de juny
b. El 24 de juny
c. El 23 d’abril

2. Per encendre els
petards i els coets, el
millor és fer servir...
a. Un encenedor
b. Un bufador
c. Una metxa

Fem una garlanda per a la revetlla
COM HO FEM?

1. Dobleguem un full
per la meitat i marquem
bé el plec. Un cop fet
aquest primer plec,
tornem a plegar i a
marcar el plec dos cops
més, fins que ens quedi
una tira gruixuda.

2. Desfem els plecs i ens
quedarà un full amb vuit
tires marcades. Tot seguit
les tornem a doblegar,
d’una en una, alternant el
sentit del plec: una cap a
dins, una cap a fora.

3. Quan tornem a tenir una tira de
plecs, la dobleguem per la meitat per
tenir un vano de paper.

aracriatures

20

06

2020

4. Enganxem els dos
extrems interiors del vano
amb cola i ja tenim una
de les formes de la
garlanda. Repetim
l’operació amb uns
quants fulls més.

a. Cebeta
b. Tro
c. Galifardeu

4. Per Sant Joan
és tradició menjar...
a. Coca
b. 12 grans de raïm
c. Gelat

5. Segons la tradició,
saltar la foguera
de Sant Joan...
5. Un cop els
tinguem tots fets,
els unim amb
cola i els deixem
assecar.

6. Ja podeu penjar la
garlanda. La podeu
enganxar en una paret amb
cinta adhesiva, o bé fer un
foradet a cada extrem i
lligar-hi un cordill.

a. Fa créixer els cabells
b. Porta bona sort
c. Cura les berrugues

6. Acaba la frase: De
Joseps, Joans i ases...
a. No mengen carabasses
b. Ploren poc i riuen massa
c. N’hi ha per totes les
cases

Solució:
1.a; 2.c; 3.c; 4.a; 5.b; 6.c

MATERIAL
● Fulls de colors
● Cola
● Cordill

3. Quin d’aquests
petards no existeix?

?

