
 

 

Maig, mes de les flors 
 

 

La cartolina i alguns materials reciclats són perfectes 

per a projectes d'aquest tipus. Les manualitats són 

de gran importància en el desenvolupament dels 

nens i les nenes.  

 

Mes enllà de fer-los fer una activitat, les seves 

habilitats motores es perfeccionen, la confiança i la 

capacitat de resolució de problemes milloren, i 

podem passar una estona divertida junts. 

 

Materials que necessitarem:  Rotllo de paper -de cuina o del lavabo- per 

fer el gerro, tisores, cartolines de colors/ o oueres, canyetes, pintura, un 

cordill, cola.   

 

Desenvolupament: 

1. Escollim una cartolina o cartró i retallem una rodona d’uns 8 cm., per fer la base del 

gerro. 

2. Amb un llapis dibuixarem en un paper d’un altre color, o en una altra cartolina, 

diferents formes (un cor, una flor, una fulla, una papallona...) per decorar la base. 

Retallarem.  

3. A sobre de la rodona enganxarem el tub de cartró perquè faci de gerro i el decorarem 

enganxant amb cola les figuretes retallades en la cartolina, que prèviament haurem 

dibuixat i li posarem un llaç amb el cordill. Deixarem assecar. 

4. Tot seguit dibuixarem flors i les fulles de paper (si són de colors no caldrà pintar-

les), que després retallarem (poder sobreposar diverses capes de pètals), o bé podem 

emprar oueres, retallar-les i que després les pintin de colors ben vius.  

5. Una vegada ho tinguem tot retallat passarem a pintar de colors ben bonics. 

Enganxar, pintar, tallar i mantenir-se dins de línies o patrons que els dibuixem en la 

cartolina, els pot ajudar a desenvolupar habilitats motores i millorar l’atenció i la coordinació.  



 

 

 

6. Si les hem pintant les deixarem assecar abans d’enganxar a la canyeta.  

7. Ens posarem a enganxar: anirem afegint les floretes (de paper o cartró -n’hi ha força 

models com podreu veure), desprès cal enganxar-les a les canyetes, que faran de tija.  

  
I... finalment:  posar-les dins el 
gerro.  
 

 


