
ACTIVITATS DE LLEURE 
RECICLATGE

POLPETS ULLERES D’ESPIA CASA DE PRINCESES

MEDUSES MARINES COTXE DE CARRERES

Material: rolls paper WC, pintura, pinzells,
tisores, retoladors, ulls mòbil, pega

NUVOLET

Com ho fem? Pintarem
rolls de paper de WC de
diversos colors, una volta
estigui sec tallarem tires
d'un dit fins a la meitat del
roll. Agafaré les tires i les
doblegarem per la meitat
per fer-li la poteta del polp
amb un retolador li farem
la boqueta i li apegarem
ulls mòbils.

Com ho fem? Pintem amb pintura dos
rolls de paper de WC, una volta estigui
sec tallem dues rodones de dos dits i amb
una grapadora ho grapem per fer els dos
forats de les ulleres, tallarem dues tires de
l'altre roll de paper de WC per fer les
patilles de les ulleres i les enganxem amb
la grapadora, per finalitzar les decorem
amb adhesius de diverses maneres.

Material: 
rolls paper WC, 

pintura, pinzells,
tisores, grapadora, 

adhesius

Com ho fem? Pintem amb pintura un
roll de paper de WC per fora i dins,
una volta estigui sec tallarem una
finestra al mig del roll, agafarem una
cartolina i tallarem una rodona i
l'apegarem a un extrem del roll amb
un tros de cartolina farem una
paperina i l'apegarem a l'altre extrem
del roll a la punta de la paperina
enganxarem un cordell per poder
penjar la caseta de princeses.

Material: 
rolls paper WC, pintura, pinzells,

tisores, cartolina, cordell

Com ho fem? Pintem amb pintura
un roll de paper de WC, tallarem
paper de seda de colors a tires d'un
dit i un pam de llar, les enganxarem
per dins un extrem del forat del roll
de paper, amb una cartolina blanca
dibuixarem un núvol i el retallarem li
dibuixarem els ulls i la boca i ho
enganxarem al mig del roll de paper,
per finalitzar enganxem un cordell
per a poder penjar-lo de la porta de
l'habitació.

Material: 
rolls paper WC, pintura, pinzells,

tisores, cartolina, cordell, paper de seda, retolador.

Com ho fem? Pintem amb pintura un roll de
paper de WC, a un dels dos extrems farem
forats amb una perforadora i anirem posant
llana, una mica més a dalt dels forats
enganxarem dos ulls mòbils, a l'altre extrem
farem dos talls. Tallarem una forma (com la de
la imatge) a la cartolina la retallarem i
l'introduirem al tall que hem fet, i ja tindrem les
meduses marines.

Material: 
rolls paper WC, pintura, 

pinzells, tisores, 
cartolina, ulls mòbils, llana, 

maquina de fer forats.

Com ho fem? Pintem amb pintura dos o tres rolls de
paper de WC, retallarem a una cartolina negra i a
una de blanca una rodona per fer les rodes del cotxe,
les enganxarem als extrems del roll (igual com la
imatge), farem a la part de dalt un forat per poder
seure el conductor del cotxe, decorarem el cotxe
amb ratlles i també podem posar el numero.

Material: 
rolls paper WC, 

pintura, pinzells, 
tisores, cartolina, pega.


