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.

Cicle
Inicial

Nau espacial
Instruccions:
1. Obre la capsa i amb l’ajuda de la plantilla ressegueix les ales de la nau
espacial.
2. Dibuixa els diferents detalls de les ales i ressegueix-ho amb un retolador
negre.
3. Seguidament pinta amb ceres i retalla.
4. Agafa el tub de paper higiènic i dibuixa els detalls del que serà la
cabina de la nau espacial.
5. Pinta el tub amb ceres.
6. Finalment enganxa amb silicona calenta les dues parts de la nau i
vernissa-ho.
Material necessari:








1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
1 tub de paper higiènic
Ceres
Retolador negre
Tisores
Vernís
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

Balena blava
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró i ressegueix la plantilla de la cua i les aletes de
la balena.
2. Pinta amb ceres i retalla.
3. Retalla un tros de foli d’uns 6 cm d’amplada per
a cada alumne (això en servirà per folrar el pot
de iogurt).
4. Al centre del foli dibuixa la cara de la balena i
pinta-ho tot.
5. Folrem el pot de iogurt amb el paper decorat.
6. Agafa un tros de canyeta de plàstic i a la punta li fas uns talls.
7. Fes un forat al pot de iogurt i passa-hi la canyeta pel seu interior.
8. Finalment enganxa amb silicona calenta els ulls mòbils, la cua i les
aletes de la balena.
Material necessari:












1 capsa de cartró tou (tipus cereals) cada 2 alumnes.
1 pot de iogurt
1 canyeta de plàstic cada 2 alumnes.
Folis DIN A-4
Tisores
Ceres
Retolador negre
Ulls mòbils
Cinta adhesiva
Vernís
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

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

Nit mòbil
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró i amb l’ajuda de la plantilla dibuixa la forma
del mussol o del ratpenat.
2. Ressegueix el contorn del CD sobre el dibuix i pinta per fora de la
silueta del CD.
3. Retalla la figura i decora el CD amb gomets. Enganxa els ulls mòbils
(opcional).
4. Enganxa el CD amb silicona al centre de la figura.
5. Finalment passa un tros de llana pel forat del CD i fes un nus.

Material necessari:










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

Menjaboles
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró de cereals i ressegueix la plantilla del
personatge menjaboles.
2. Dibuixa els detalls i ressegueix-ho amb retolador negre.
3. Pinta i retalla el personatge.
4. Ressegueix el contorn de la boca sobre la capsa de sabates i retallaho.
5. Enganxa el personatge a la capsa de sabates fent que coincideixi el
forat de la boca.
6. Finalment, fes les boles amb paper de diari i cinta aïllant, intentant que
quedin el més rodones possibles.

Material necessari:










1 capsa de sabates
1 capsa de cereals
Fulls de diari (1 full per alumne)
Cinta aïllant de colors
Llapis
Retoladors negres
Colors (millor si són ceres)
Punxons i tisores
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

Mitjó animat
Instruccions:
1. Obre la capsa de cereals i repassa una plantilla ovalada sobre el
cartró (d’una capsa de cereals o similar) i retalla. Doblega la forma
ovalada per la meitat i dibuixar-li detalls d’una boca (dents, llengua).
2. Doblega la punta del mitjó cap endins i enganxa la boca que has fet
al seu interior. Has de tenir en compte que la part superior del cap del
teu titella coincideixi amb el taló del mitjó.
3. Enganxa els ulls a la part superior (opcional).
4. Pots afegir-li cabells enganxant amb silicona trossos de llana a la part
superior.
5. Si tens temps pots aprofitar trossos de cartró per posar-li orelles, una
llengua llarga, i altres complements.

Material necessari:
1 mitjó vell o desaparellat (millor si és d’un color viu)
1 capsa de cartró (tipus galetes o cereals) cada 2 nens
Colors
Tisores
Ulls mòbils grans o botons
1 cabdell de llana per tota la classe (si voleu fer uns cabells més
divertits podeu portar llanes de diferents colors)
 Pistola de silicona i barretes (si en teniu)







Elefant
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró i ressegueix la plantilla de l’elefant i la de
l’anella del joc.
2. Dibuixa els detalls de l’elefant i el repassem amb retolador negre.
3. Pinta i retalla l’elefant i l’anella.
4. Pinta el tub de cartró que serà la trompa de l’elefant.
5. Finalment, enganxa la trompa a la cara del personatge i ja podem
començar a jugar.

Material necessari:







1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
1 tub de paper higiènic
Ceres
Retoladors negres
Tisores i punxons
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

Baldufa
Instruccions:
1. Perfora el tap de suro amb una barrina i clava-hi un tros de pal de
broqueta (la part que punxa).
2. Dibuixa el contorn del CD a la cartolina, i dins aquest contorn fes el
dibuix que més t’agradi. Un cop fet això, retalla-ho i enganxa-ho al CD
amb la cola de barra.
3. Decora l’altra cara del CD amb gomets de colors.
4. Ara només queda enganxar el tap amb el pal de broqueta al CD amb
l’ajuda de la pistola de silicona (pas a fer per un adult).

Material necessari:









CD vell
Cartolina (blanca o color clar)
Tap de suro
Pal de broqueta
Cola de barra
Gomets de colors
Retoladors
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

