
ACTIVITATS DE LLEURE 
PETITS ARTISTES!

CORONA PER ANIVERSARIS POTS DE SAL DE COLORS CUQUET DE PRIMAVERA

PENJADOR PER A LA PORTA PUNT DE LLIBRE 

Material: Goma eva, 
plantilles, grapadora, 

gomets, brillants, 
botons, pistola silicona.

MOBIL DECORATIU

Material: Pot de vidre, plats de 
plàstic, sal, guixols.

Material: Agulla 
d’estendre, boletes 
colors, pistola silicona, 
ullets mòbils

Material: Pal de metge de
colors, casquet de cafè, filtro, ull
mòbil, tisores, pistola silicona.

Material: Goma eva, 
tisores, pegament, 
adhesius, retoladors, 
gomets...

Material: Got de 
plàstic, retoladors 

maquina de fer 
forats, cordill, 
boletes colors 

amb forat.

COM HO FEM? Prèviament, haurem fet
dues plantilles diferents de corones. Cada
infant escollirà la que més li agradi, la
resseguirà amb llapis i la retallarà. Per tal
d’ajustar-la al cap farem servir dues grapes.
Els infants podran decorar la seva corona
com més els hi agradi: amb retoladors,
papers de diversos colors, botons, brillants
o gomets.

COM HO FEM? Posarem sal a 5 plats de
plàstic, a cada plat rascarem un guix d’un
color diferent fins que aconseguim que la
sal sigui del color del guix. A continuació
anirem posant una mica de sal de colars
dins d’un pot transparent un rere l’altre fins
que el tinguéssim ple del tot.

COM HO FEM? Farem una plantilla de goma
eva com a model per a què totes surtin igual.
Resseguirem la plantilla del penjador de porta i
els mateixos nens i nenes es tallaran el
penjador amb l’ajuda d’unes tisores. Un cop
tallat, el decoraran amb diverses figuretes
adhesives de goma eva que podran escollir,
així com també escolliran el missatge que
vulguin posar.

COM HO FEM? En una agulla d’estendre
farem un cuc de primavera, per tal
d’aconseguir-lo, anirem enganxant
alternativament boletes del color que més
ens agradi, quan estaran ben
enganxades hi posarem els ulls mòbils
ben petits i ja tindrem el cuc acabat!

COM HO FEM? Decorarem
un got de plàstic blanc amb
dibuixos de primavera, farem
un forat al cul del got per
introduir un cordell que ens
servirà per a penjar-ho. A la
part de baix i amb ajuda
d'una màquina de fer forats,
farem 8 forats on penjarà de
cada forat un cordell que ens
servirà per anar posant
boletes de fusta de
colors perquè ens quedi un
mòbil súper colorit.

COM HO FEM? Triarem un pal de metge
del color que ens agradi més, agafarem un
casquet de cafè ja usat i li donarem un cop
perquè ens quedi aixafat l'enganxarem a la
part de dalt del pal de metge. Amb un
tros de filtro farem el dibuix de la cua del
peix i un triangle per a enganxar baix de l'ull
mòbil. Ho retallem tot i ho apeguem com la
mostra del dibuix amb silicona. I ja tindrem
llest el punt de llibre.


