
ACTIVITATS DE LLEURE 
SANT JORDI!

UN RAMET DE ROSES

Material: Folis, retoladors, 
tisores, pega, pintura de color 

roig i veda, pinzell, pal de 
pinxo, llaç

PEUS DE DRAC

Material:
gomaeva colors, 

pega, tisores, 
dibuix d'uns peus 
drac, retoladors.

AGULLA ROSA

Material: 
Agulla estendre, pintura 
verda, dibuix de rosa i 

fulla, colors, tisores, pega, 
llaç senyera catalana

DRAC DE FOC

Material: 
Roll WC, 
pintura, 
pinzell,

paper de 
seda

boletes petites 
i grans

ulls mòbils, 
tisores, pega

CREEM LA NOSTRA HISTÒRIA

Material: xupa-xup, dibuixos, colors, 
tisores, plomes, pega.

COLLAGE DE SANT JORDI

Material: 
Full, carxofa, 
pintura roja, 

retolador verd.

Com ho fem? Resseguirem la nostra mà a
un paper 3 vegades, la pintarem amb pintura
roja, a la part de baix pintarem amb color
verd simulant com si fos les fulles, Pintarem
de color verd 3 pals de pinxo. Ho deixarem
assecar. Una volta sec retallarem la mà i
l'enganxarem al pal de pinxo unirem les tres
roses amb un llaç de color roig.

Com ho fem? Buscarem i imprimirem un
peu de drac (com el de la imatge) el
retallarem i ho resseguirem damunt d'un full
de gomaeva, de color que més ens agradi,
ho retallarem, al mig farem un forat per
poder posar els nostres peus.

Com ho fem? Primer pinten amb pintura
una agulla d'estendre de color verd,
imprimim una rosa i la pintem de color roig
i una fulla i la pintem verd. A continuació
retallem un tros de llaç de senyera i ho
enganxem tot a l'agulla (com a la foto
d'exemple).

Com ho fem? Pintem un roll de paper
de WC de color verd o roig,
mentrestant tallarem paper de seda de
color taronja i groc a tires llargues,
Enganxarem les tires a un extrem del
roll per la part de dins i a la part de dalt
on s'han apegat les tires enganxarem
dues boletes petites de color contrari
que hem pintat el roll, a l'altre extrem
pegarem dues boletes més grans i
damunt de les boletes enganxarem
dos ulls mòbils. Per poder fer de veure
que el drac treu foc de la boca el nen
haurà de bufar pel forat on hem posat
els ulls, llavors el paper de seda es
mourà i farà l'efecte que el drac treu
fum pels queixals.

Com ho fem? Imprimirem la
cara del drac de la princesa i
de Sant Jordi, ho pintarem i ho
retallarem, ho enganxarem a la
part de dalt del xupa-xup, a la
part de baix enganxarem dos
peus perquè el xupa-xup no
caigui, per finalitzar posarem
una ploma dins el pal del xupa-
xup. A Continuació podrem
crear la nostra pròpia història
de Sant Jordi.

Com ho fem? Posarem a un
plat pintura roja, tallarem una
carxofa per fer-la servir com si
fos un pinzell. Agafarem un
paper gran i sucarem la
carxofa a la pintura roja i
l'estamparem a la part de dalt
del paper una al costat de
l'altra, la carxofa fa el dibuix
de la rosa, amb retoladors de
color verd farem a cada flor
una ratlla llarga de dalt a baix i
li dibuixarem fulles. I ja
tindrem llest el collage per a
penjar.



ACTIVITATS DE LLEURE 
CUINEM PER SANT JORDI

BROTXETA DE SANT JORDI

INGREDIENTS: Pal de pinxo, dibuix, tisores, plàtan, fresa.

CONTE DE SANT JORDI 

INGREDIENTS:
Pasta fullada, 

ganivets, sucre.

GALETES DIVERTIDES

INGREDIENTS: 
Galetes, fondant de 

colors, motlles, ganivets.

ROSA DOLÇA

INGREDIENTS: Pal de pinxo, llengua verda i roja

BRAÇ DE SANT JORDI

INGREDIENTS: Làmina de pa de motlle, 
nocilla, colorant de gel roig i groc

ROSA DE PASTA FULLADA

INGREDIENTS: Pasta fullada, ganivet, colorant roig

Elaboració: Dibuixarem a un full una flor i una fulla i
ho retallarem (com a l'exemple) Tallarem una fresa i
mig plàtan a rodanxes, agafarem un pal de pinxo i
punxarem la fulla, després la flor i a continuació farem
una sèrie amb les dues fruites. Per finalitzar posarem a
la punta del pal de pinxo una fresa sencera.

Elaboració: Encetarem una fulla de pasta fullada i
tallarem tres trossos en forma de quadrat, a continuació
en tallarem 2 quadrats per la meitat i ho enganxarem al
quadrat dos rectangles damunt del quadrat i els altres
dos rectangles damunt de l'altre, formant un llibre, a
continuació li tirarem pel damunt una cullerada de sucre i
ho enformarem a 180 ° durant 15 minuts una volta surti
del forn ho presentem amb una safata, i ja tindrem llest
el llibre per a menjar.

Elaboració: A la foto podeu veure galetes
decorades de Sant Jordi, trieu la que més us
agradi, segon la figura que vulgueu fer posarem el
fondant damunt d'un paper de forn i farem una
forma rodona, l'enganxarem a una galeta la
rodona, per enganxar-la en un pinzell la banyarem
una mica, agafarem la resta de colors de fondant
per acabar de decorar-la (podem fer una rosa, un
drac, la senyera catalana).

Elaboració: Agafarem una llengua de color verd i la
doblegarem per la meitat dues vedades i la introduirem
al pal de pinxo quan estigui enganxada l'obrirem una
mica, després agafa una llengua roig i l'enrotlles abans
d'enclavar-la al pal de pinxo li donem forma de rosa
(com la de la imatge), pots fer dos o tres pinxos i podeu
fer un ram.

Elaboració: Estendrem una làmina de pa de motlle i l'aplanarem amb
un rodillo, a continuació untarem nocilla per la làmina, amb atenció
l'enrotllarem. Amb el colorant decorarem el braç de Sant Jordi amb la
senyera catalana.

Elaboració: Obrirem una làmina la pasta fullada i la
tallarem a tires d'un dit per la part més estreta.
L'enrotllarem i li donarem la forma de la rosa (com a
l'exemple), abans d'enfornar pintarem la part de dalt de la
pasta fullada amb colorant de color roig. Ho posem al forn
a 180° uns 15 minuts.



ACTIVITATS DE SANT JORDI 
GIMCANA 

TROBA L’OBJECTE QUE MENGEN ELS DRANC? CASTELL DE MONTBLANC

TOMBA AL DRAC PUDENT MEMORY SANT JORDI

Material: 
Caixa, 

mocadors, 
objectes.

DESFILADA DE PRINCESES

Material:
Menjar variat

Mocador
plats

Material: 
Pals de gelat, 

agulles d’estendre.

Material: 
Dibuixos Sant Jordi, 

tisores, celo, plats de plàstic

Material: 
Dibuixos, tisores, 

botelles d’aigua, mitja, 
pilota tenis.

Material: 
Sabates tacó

Gots de plàtic, confeti.

Com juguem? Posarem objectes dins una
caixa i un dels objectes que estigui
relacionat amb Sant Jordi. Taparem els ulls
al participant i hauran d'anar tocant els
objectes fins que endevinen quin dels
objectes està relacionat amb Sant Jordi.

Com juguem? Posarem 4 o 5 plats a
cada plat posar un tipus d'aliment (patates,
olives, pa....) taparem els ulls als
participants, posarem una mica de menjar
a cada boca i haurà d'aixecar la mà qui
sàpiga que és el que menja, guanyarà qui
endevini més tipus de menjar.

Com juguem? Deixarem
a la taula agulles
d'estendre i pals de gelat,
posarem un temps i amb
la imaginació haureu de
fer un castell com el del
conte de Sant Jordi.

Com juguem? Ens posarem amb filera
per fer una desfilada de princeses, però
amb la dificultat que ens hem de posar
un got al cap de plàstic amb confeti i
unes sabates de tacó. Guanyarà qui
aconsegueixi fer la desfilada amb més
confeti al got.

Com juguem? Imprimirem dibuixos del drac
de la princesa i de Sant Jordi els retallarem i
els enganxarem a botelles d'aigua buides. El
participant posarà una pilota de tenis dins
d'una mitja, i se la posarà al cap i haurà
d'intentar tombar la botella que estigui el drac
pudent intentant que la princesa i Sant Jordi
no es tombin.

Com juguem? Imprimirem dibuixos de
Sant Jordi doblats, els retallarem i els
enganxarem dins de plats de plàstic, els hi
donarem la volta i els participants hauran
d'aixecar dos plats per veure si són dos
dibuixos iguals si són se'ls queda si no els
torna a tombar i és el pròxim participant qui
aixeca dos plats més.


