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
Mitjà

guineu
Instruccions:
1.
2.
3.
4.

Obre la capsa de cartró i ressegueix les diferents plantilles de la guineu.
Dibuixa els detalls i repassa amb un retolador negre.
Pinta i retalla.
Finalment uneix les parts de la guineu amb un tros de llana o de cordill.

Material necessari:








1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
Retolador negre
Ceres
Tisores
Llana
Cinta adhesiva
Vernís

Pica-soques
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró i ressegueix la plantilla de l’ocell.
2. Dibuixa els detalls de l’ocell, pinta-ho i retalla-ho.
3. Doblega el dibuix per la meitat de manera que les dues meitats de
l’ocell coincideixin.
4. Talla un tros de canyeta d’uns 3 cm i enganxar-la en vertical just al plec
del cartró per la part de dins.
5. Enganxa les dues meitats de l’ocell.
6. Talla una goma elàstica i passa un extrem a través de la canyeta.
7. Com es juga: Tensem la goma pels dos extrems i deixem que el picasoques vagi baixant donant cops a la goma amb el bec com si fos una
pica-soques de veritat.

Material necessari:









1 capsa de cartró tou (tipus cereals o galetes) cada 2 nens
1 canyeta de plàstic cada 5 nens
1 goma elàstica
Colors
Tisores
Cinta adhesiva
Cola de barra
Pistola de silicona i barretes (si en teniu)

Coet
Instruccions:
1. Pinta els 2 tubs de cartró. Fes dos talls a un dels extrems dels tubs de
cartró.
2. Amb l’ajut d’una plantilla dibuixa dues flames sobre el cartró, pinta i
retalla-les. Fes encaixar les flames a cada un dels tubs.
3. Dibuixa en el cartró un cercle de 9 cm de diàmetre (utilitzant una
plantilla), pinta’l i retalla’l. Doblega’l sobre sí mateix formant un con. El
grapes i l’enganxes al coll de l’ampolla de plàstic.
4. Enganxa els dos tubs a la base i el tap de plàstic al centre de
l’ampolla.

Material necessari:







2 tubs de cartró (WC)
1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
1 ampolla de plàstic d’1,5 o 2 litres amb tap
Llapis, tisores, colors (millor si són ceres)
Grapadora
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 nomes 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)

Bilboquet
Instruccions:
1. Dibuixa la base d’un tub de paper higiènic en una cartolina. Al voltant
del cercle, dibuixa-hi uns quants triangles, com si fos un sol. Retalla el
conjunt, triangle per triangle.
2. Fes un forat al centre de la cartolina i passa-hi un tros de cordill. Fes un
nus a l’extrem perquè no surti de la cartolina. Enganxa la cartolina al
tub amb cinta adhesiva, doblegant els triangles cap amunt.
3. Fes un forat al tap de plàstic, passa-hi el cordill i fes un nus a l’extrem
4. Decora el tub de cartró amb una imatge d’una revista o diari que
t’agradi, retalls de paper de regal usat,etc.

Material necessari:










1 tub de paper higiènic
1 tros de cordill
1 tap de plàstic
Cartolina
Retalls de revista o paper de regal
Tisores
Cola de barra
Llapis
Cinta aïllant de colors

Carioques
Instruccions:
1. Fes un forat amb un punxó a la base dels pots d’Actimel.
2. Talla la bossa de plàstic pels
laterals de manera que quedi
oberta i des tires d’uns 3 cm
d’ample i el màxim de
llargues possibles.
3. Passa el cordill pel forat del pot i fes un nus a les tires de plàstic que
hauràs tallat. Estira el cordill en direcció a l’interior del pot.
4. Fes un nus a l’extrem del cordill perquè hi puguis passar els dits.
5. Decora els pots d’Actimel amb gomets.
6. Ja pots practicar amb aquestes carioques tant divertides!

Material necessari:






2 pots d’Actimel o similar
1 bossa de plàstic
Llana o cordill
Gomets
Tisores

