.

Taller de construcció de joguines
amb materials reciclables

PER UN BON FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT, HI HA UNS REQUISITS QUÈ SÓN
IMPRESCINDIBLES:
 L’ACTIVITAT ES REALITZARÀ A L’AULA ON ELS/LES ALUMNES
HABITUALMENT FAN CLASSE.
 TOTS ELS ALUMNES REALITZARAN LA MATEIXA JOGUINA (L’HEU
D’ESCOLLIR VOSALTRES).
 LA JOGUINA ESCOLLIDA HAURÀ DE SER ADEQUADA AL NIVELL QUE
NOSALTRES RECOMANEM.
 EL MATERIAL L’HA D’APORTAR L’ALUMNE I/O L’ESCOLA (LA RELACIÓ DE
MATERIAL NECESSARI ES TROBA DETALLADA AL DOSSIER).
 ES PREGA LA PRESÈNCIA DEL MESTRE/A DURANT TOTA L’ACTIVITAT.
 LA DURADA D’AQUESTA ACIVITAT ÉS DE 90 MINUTS.

Educació
Infantil

Cargol treu banya
Instruccions:
1. Obrim la capsa de cartró i resseguim el cargol amb retolador
permanent (amb l’ajut d’una plantilla).
2. Dibuixem els detalls del cargol (boca i cos)
3. Pintem el cargol amb ceres i el retallem o utilitzem el punxó.
4. Decorem el CD amb gomets per la part que brilla.
5. Enganxem el CD i els ulls mòbils al cargol.
6. Enganxem un tros de llana a la part posterior del cargol.

Material necessari:











1 CD vell
1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
Ceres
Vernís
Retoladors negres
Gomets
Tisores o punxons
Ulls mòbils grans (opcional). Queden més divertits.
Llana
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

Bilboquet
Instruccions:
1. Retallem 1 tros de foli d’uns 6 cm d’amplada per
a cada alumne (això ens servirà per folrar el pot
de iogurt) *
2. Decorem el tros de paper amb gomets,
retoladors o colors.
3. Tallem un tros de cordill d’uns 30 cm de llarg i
posem en un extrem un tros de cinta adhesiva perquè els alumnes
puguin enfilar-lo. *
4. Fem un forat a la base del pot de iogurt i un altre al tap de plàstic.
Inserim un extrem del cordill per cadascun dels forats i fem un nus per a
que no s’escapi.
5. Folrem el pot de iogurt amb el paper decorat.

Material necessari:







1 pot de iogurt
1 tap de plàstic
Cordill de cotó o similar
Folis DIN-A4
Cinta adhesiva
Colors, gomets, retoladors, etc.

*NOTA: Per agilitzar l’activitat i evitar que els/les alumnes estiguin molta
estona sense fer res, recomanaríem que tinguéssiu els passos (1) i (3)
preparats pel dia del taller.

Flor de jardí
Instruccions:
1. Obrim la capsa de cartró i dibuixem a sobre la flor
amb retolador permanent (amb l’ajut d’una
plantilla).
2. Pintem la flor amb ceres i retallem o utilitzem el
punxó.
3. Retallem 1 tros de foli d’uns 6 cm d’amplada per a cada alumne (això
ens servirà per folrar el pot de iogurt). *
4. Decorem el tros de paper amb gomets, retoladors o colors.
5. Folrem el pot de iogurt amb el paper decorat i fem un foradet a la
base del pot.
6. Pintem un full de verd o cartolina verda i retallem tires de 4 cm (seran
les tiges).
7. Pleguem la tira de paper com un acordió i quan estigui plegada hi fem
un forat al mig i hi passem la broqueta.
8. En un dels extrems de la broqueta i del paper verd enganxar-hi la flor.
L’altre part de la broqueta es passa pel forat del iogurt i l’extrem de la
tira verda que queda s’enganxa per la part de dins del pot.

Material necessari:









1 capsa de cartró tou (tipus cereals) cada 2 alumnes.
1 broqueta de fusta
1 pot de iogurt
Folis DIN-A4
Punxons i tisores
Retoladors negres
Màquina perforadora
Cinta adhesiva

*NOTA: Per fer el taller més àgil, aniria bé que tinguéssiu preparat el pas (3)

Titella de mà
Instruccions:
1. Retallem un tros de foli d’uns 6 cm d’amplada per
cada alumne (això ens servirà per folrar el pot de
iogurt).*
2. Decorem el tros de paper amb retoladors, colors o
gomets.
3. Folrem el pot de iogurt amb el paper decorat.
4. Escull el model de plantilla que més t’agradi i retalla’l.
5. Pintem el dibuix amb retoladors o llapis de colors.
6. Folrem el tub de paper higiènic amb la plantilla.

Material necessari:







1 pot de iogurt
1 tub de paper higiènic
Cinta adhesiva
Retoladors, colors
Gomets
Folis DIN-A4

*NOTA: Per fer el taller més àgil, aniria bé que tinguéssiu preparat el pas (1) i
les plantilles fotocopiades (les trobareu al final del dossier).

Maraca
Instruccions:
1.
2.
3.
4.

Rentem amb aigua i sabó els pots d’Actimel. Traiem l’etiqueta.
Decorem els pots amb gomets.
Posem un grapat d’arròs dins un dels pots.
Tapem amb l’altre pot i els unim pel mig amb cinta aïllant de colors.

Material necessari:






2 pots d’Actimel o similars
Un grapat d’arròs
Cinta aïllant de colors
Gomets
Tisores

