
Set de magie pentru copii – Instructiuni 

Varful monedei 

Scopul: o moneda este plasata in interiorul cutiei si acoperita ulterior cu capacul. Varfurile sunt apoi 

impinse prin ea. Cand varfurile sunt scoase, moneda este nevatamata. 

1. Asezati moneda in cutie. Apoi faceti clic pe capac in pozitie.  

2. Puneti varful in oricare dintre gaurile exterioare. 

3. Varful inclina moneda pe margine. 

4. Impingeti varfurile ramase prin a va arata publicului dvs 

5. Scoate tepii unul cate unul 

6. Cand auzi caderea monedei, scuturati cutia. 

7. Scoateti capacul si treceti moneda pentru examinare. 

 

Mingea magica si vaza 

Scopul: pentru a face ca mingea sa dispara din buzunar si sa reapara in interiorul vazei si vice versa. 

1. Asamblati cele 3 parti ale vazei, lasand in afara mingea. 

2. Ridicati capacul din mijloc, pentru a descoperi ca nu exista nimic in vaza, apoi inlocuiti-l. 

3. Acum aratand publicului, puneti mingea in buzunar. 

4. Ridicati capacul de sus, astfel incat piesa din mijloc sa fie lasata in partea de jos pentru a 

arata mingea. Acum inlocuiti capacul. 

5. Scoateti acum mingea din buzunar. 

Asii lenesi 

Scopul: subiectul tau va gasi toti asii fara sa se uite nici macar la carti si nu va putea sti cum a facut-

o.  

1. Asezati in secret cei patru asi deasupra pachetului. 

2. Din partea de sus a mormanului, determinand-o sa imparta pachetul in patru parti egale. Fii 

cu ochii pe sfertul de gramada cu asii in partea de sus. 

3. Din gramada numarul unu spune-i sa transfere trei carti din partea de sus in partea de jos a 

gramezii. Apoi puneti o carte de sus catre celelalte trei gramezi. 

4. Faceti acelasi lucru cu gramezile 2,3 si 4 punand 3 carti in spatele gramezii 4. 

5. De data aceasta, cand ia cele 3 carti de sus din teancul patru si le aseaza pe teancuri 1,2,3, ea 

va fi distribuit toti asii in partea de sus a teancurilor. 

6. Spune-i ca a gasit cei patru asi si sa dezvaluie cartea superioara a fiecarei gramezi. 


