
 

PORTALLÀPIS   
                    Si aquests dies aprofiteu per posar ordre, podeu fer aquesta activitat perquè tinguin  
               la seva taula de treball endreçada. 
                    1-Decorar folis amb colors i retoladors                       
                    2-Enganxar-los al voltant de cartrons de rotllos de paper higiènic i de capses de  
                        cartró o plàstic 
                    3-Enganxar-ho entre sí perquè tingui més consistència i no es tombi 
              També poden enrotllar els papers decorats i enganxar-los al voltant dels tubs de cartró  
                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                           (les imatges són orientatives) 
                                                    

 



 

SEGUIM POSANT ORDRE 
                     Amb uns pots de iogurt podran tenir endreçats els calaixos de  
                     l’escriptori, de la roba interior,... 
                         1-Decorar folis amb colors i retoladors                       
                         2-Enganxar-los al voltant de pots de iogurt 
          Posar dins els calaixos tants pots com es vulguin o es necessitin per tenir-ho tot a mà! 

 
(les imatges són                                                                                             
   orientatives) 



 

 
 

FEM BLONDES  
                                   Pels qui aquests dies fareu algun pastís amb els vostres fills  
                         i filles, podeu deixar-los fer les blondes per les safates. 
                       1-Plegar folis, màxim 3 o 4 vegades, en quadrat o en triangle 
                       2-Dibuixar formes molt senzilles en els extrems amb doblegats                    
                       3-Retallar aquests dibuixos, obrir els fulls i... ja tenim la blonda pel nostre pastís!!! 
 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                    (les imatges són 
                                                                              orientatives) 
                                                                                                         
 

 

 

 



 
CAPTUREM LA BOLA 

                    Ben segur que teniu alguna ampolla d’aigua buida o algún got de plàstic dur, una cinta  
              o cordill i paper de plata. Doncs, si és així,  podem ajudar-los a fer un capturador de boles  
              que, a més de entretenir-los, els farà treballar la coordinació, l’atenció,... 
                    1-Tallar la part superior de l’ampolla 
                    2-Obrir el tap, enganxar-li una cinta o corda i tornar-lo a cargolar 
                    3-A l’altre extrem de la cinta, s’hi lliga una bola de paper de plata que hauran fet ells 
                      Si són gots de plàstic, farem un procés semblant 
                    4-Ara només queda decorar-ho com més ens agradi! 
 

 

   

 

 

 

 

 

                                                             

                                                     
                                                               (les imatges són orientatives) 
                                                    

 



JA ÉS  
PRIMAVERA! 

Si voleu donar la benvinguda a la Primavera guarnint  
les terrasses, les finestres i els balcons, feu aquests molinets per 

posar una mica de color i alegria a aquests dies que hem ser ser a casa. 
                     1-Tallar un full en forma de quadrat 
                     2-Decorar el full amb colors o retoladors 
                     3-Tallar per les 4 línies, segons el model                     
                     4-Enganxar les 4 puntes al centre del molinet 
                     5-Clavar-ho, amb molta cura, amb una agulla, xinxeta, etc. a un palet de fusta o canya                
                             (ha de donar voltes) 
                     Ja podeu posar tants molinets com vulgueu per rebre la Primavera amb alegria! 
 

 

 

 

 

(les imatges són                                                                                                 
   orientatives) 



      3 EN RATLLA 
                  Per aquelles estones de joc relaxat, però que a la vegada serveixen per aprendre, 
                podem fer amb els nens i nenes aquest 3 en ratlla. 
                 1-En un full dibuixarem 9 quadrats iguals 
                 2-Buscarem 6 taps, càpsules de cafè, etc. 3 d’un color i altres 3 d’un altre color 
                        Si només en tenim d’un sol color els podem diferenciar amb un dibuix 
                             Ja podem començar a jugar i... a veure qui guanya!!! 

 

(les imatges són  
   orientatives) 



EL MEU ÀLBUM DE DIBUIXOS 
              Aprofiteu aquests dies per a fer dibuixos dirigits amb els vostres fills i filles i que en facin 
            també molts de lliures, plens d’imatges i de color. 
             Seria bonic que aquests dibuixos els portessin a l’escola a la tornada. Per això, podeu 
              confeccionar amb ells un àlbum per recollir-los. 
                          1-Foradar una quantitat de fulls blancs 
                          2-Subjectar-los passant una cinta, goma, cordill,...pels forats i lligar-ho 
                   Ja els hi podeu fer omplir l’àlbum amb els dibuixos d’aquests dies.  
               Els que saben escriure poden posar el nom, la data o paraules relacionades amb  
                    el dibuix i, si no en saben prou, sempre els podeu ajudar. 
                                                 Endavant artistes!!! 

 

(les imatges són orientatives) 



UN PETIT 
BONIC TITELLA 

                         Si teniu mitjons una mica atrotinats, podeu utilitzar-los per que facin titelles. 
                         Podran fer volar la imaginació inventant contes i històries.  
                         Vosaltres sereu els seus espectadors i els hi fareu un fort aplaudiment. 
     1-Amb retoladors de colors dibuixaran en els mitjons cares de persones, animals, superherois, princeses, ... 
     2-En uns fulls dibuixaran i pintaran els complements, els retallaran i els enganxaran als mitjons 
                                                 Que comenci la funció!!! 
                                            

 

   (les imatges són orientatives) 


