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GRANOTES CAÇA MOSQUES 

Els jocs d'encistellar la piloteta han divertit a moltes generacions 

de nens/es, i es poden fer a casa amb pocs materials. En aquest 

cas amb un rotllo de paper i una mica de cartó, podem fer una 

granota que s’ «empassa» una mosca.  

Tallem les potes i la mosca en un foli o cartonet i pintem a gust. 

Tallem un pam i mig aproximadament de cordill/fil. Un dels 

extrems l’enganxem a un costat del rotllo de paper de WC, ara 

peguem la mosca a l'altre extrem del fil i llest! 

Material:  

- Un cartronet del rotllo de paper de WC 

- Un foli o un cartronet (capsa de cereals, iogurts...) 

- Estris per pintar i decorar (pintura, retoladors, gomets, ceres, colors de fusta...) 

- Llana/cordeta/fil 

- Tisora 

- Cinta adhesiva o grapadora 

 

PILOTA AL GOT 

Amb aquest taller fàcil i ràpid creareu un dels jocs més antics que existeixen! A 

continuació teniu les instruccions de com construir-lo: 

1. Agafeu un got de plàstic o paper. Feu un forat al cul de got per passar-hi el cordill 

i feu un nus. Estireu el cordill per 

comprovar que no marxa. 

2. Després, a l’extrem de cordill, enganxeu la 

pilota. Ho podeu fer de diferents maneres, 

depenent del material de la pilota. 

Travessant-la amb el fil, enrotllar el fil i 

posar-hi celo, etc. 

3. Finalment, podeu decorar el got enganxant 

gomets, papers, fils...  

Ara ja podeu jugar. És ben senzill. Agafeu el got, i sense tocar amb la mà la pilota o el 

cordill, heu d’encistellar la pilota dins el got. 

 
TALLERS 



   
 

Fundació Verge Blanca C/Acadèmia, 17 973 272 864 
 25002 Lleida www.vergeblanca.org 

Material:  

- Un got de plàstic o paper.  

- Una agulla o estri per fer un forat al got. 

- Una pilota que càpiga al got (si no en teniu, la podeu fer amb paper/cartolina. 

- Un tros de corda o llana.  

 

DRAC I ROSES DE SANT JORDI 

El dia 23 d’abril a Catalunya es celebra la diada de Sant Jordi conjuntament amb el Dia 

del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor. És el dia dels enamorats, i 

per això des del segle XV és costum regalar una rosa vermella «com la sang» a l'estimada. 

A la dècada de 1930 s'hi afegeix el costum de regalar un llibre al noi, amb motiu del dia 

del llibre.  

Aquesta setmana us proposem fer dos tallers relacionats amb aquesta diada, un drac i 

una rosa de Sant Jordi. A continuació teniu dos enllaços on veureu dos vídeos amb tota 

l’explicació.  

- Drac: https://www.youtube.com/watch?v=JzaG0s6TJ-E 

- Roses: https://www.youtube.com/watch?v=XFSYMo73zt4 

Un cop fet podeu fer una foto i enviar-ho al whatsapp del nostre mòbil i no us oblideu de regalar-

li a algú de casa. Feliç diada!!! 

Material drac:  

- Rotllos de paper de wc o cuina tallats per la meitat  

- Paper de seda de colors (si no en teniu podeu agafar paper en blanc i pintar-lo) 

- Pompons de colors (si no en teniu podeu agafar paper de color i fer una piloteta) 

- Ulls de decoració (si no en teniu podeu pintar-

los al pompó o la piloteta) 

- Pegament o cola blanca 

- Pintura acrílica de color verd o vermell (també 

es pot pintar amb ceres, retoladors...) 

- Tisores 

- Pinzells 

Material rosa:  

- Un llibre vell o folis en blanc o de colors  

- Cola 

- Tisores 

- Mina de bolígrafo o pal de “brocheta” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzaG0s6TJ-E
https://www.youtube.com/watch?v=XFSYMo73zt4
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PUNTS DE LLIBRE 

El dia 23 d’abril és el dia de Sant Jordi, un dia on es regalen moltes roses i llibres. Avui, 

aprendrem a fer un punt de llibre que ens servirà tant per nosaltres com per regalar a 

algú que estimem.  

A continuació us deixarem diverses idees en funció del material del qual disposeu! 

En primer lloc, podem fer punts de llibre molt divertits 

amb palets de fusta com els dels gelats. Per fer-los, 

necessitarem palets de fusta, pintura, i algun material 

que tinguem per poder fer els ulls o la boca (botons, ulls 

de plàstic, fil per fer el cabell...). A més, necessitarem 

pega per poder-los empegar. 

El primer que farem serà pintar els palets del color que 

vulguem, depenent de l’animal que vulguem representar. Un cop la pintura estigui seca, 

els decorarem amb el material que hem proposat. Si 

no en tenim, podrem dibuixar-ho amb algun 

retolador negre. 

Una altra idea molt fàcil és la que us proposem a 

continuació. Per aquesta només necessitarem clips i 

botons que tinguem per casa. L’únic que haurem de 

fer serà empegar el botó en el clip i... Ja tenim un 

punt de llibre personalitzat! 

Material:  

- Pals de fusta 

- Clips 

- Botons 

- Fils de colors 

- Retoladors  

- Pegament  

- Ulls de plàstic 

 


