
ACTIVITAT

UNA CASETA PER A OCELLS

Amb l’arribada de la primavera 
hem proposat una activitat 
relacionada amb la naturalesa, 
per tal que els més petits 
puguin gaudir dels ocellets. 
Proposem fer una caseta 
amb materials reciclables per 
penjar a la finestra de casa, i 
que puguin alimentar-los.

Material necessari

- Un tetrabric de llet

- Pintura acrílica  o cinta 
masking tape

- Pistola de silicona i silicona

- Goma eva de dos colors (en 
el nostre cas hem utilitzat 
groga i taronja)

- Cúter o tisores

- Pinzell (si utilitzem pintures 
acríliques)

- 2 taps d’ampolles de llet 

- 2 taps d’ampolles d’aigua

- 2 botons per fer els ulls

- 1 botó per fer el centre 
 de la flor

- Menjar d’ocell o pa sec

- Un regle

- 1 llapis

PASSOS A FER

PAS 1  En primer lloc, netejarem 
el tetrabric de llet amb aigua i sabó 
i a continuació l’eixugarem amb 
paper, una vegada estigui sec 
farem tres forats al tetrabric amb el 
cúter o les tisores: un al mig (que 
serà la porteta) d’aproximadament 
5 x 7,5 cm i dos als laterals (que 
seran les ales del nostre mussolet) 
d’aproximadament 11 x 5,5 cm 
cada una.

PAS 2   A continuació començarem 
a pintar amb pintures acríliques o 
a enganxar la cinta masking tape 
per tal que quedi tota la superfície 
sense que es vegi cap lletra 
del tetrabric. Podeu pintar-ho o 
decorar-ho com vosaltres vulgueu. 
Si ho heu pintat amb pintures 
acríliques ho deixarem assecar. 

PAS 3  Una vegada ja tinguem 
decorada la base, endollarem la 
pistola de silicona, i quan la silicona 
estigui calenta,  començarem a fer 
els ulls.  Per fer-los, cal que agafem 
un dels taps de llet i l’enganxem de 
cara cap a dalt dins d’un d’aigua, 
de manera que quedi un dins de 
l’altre (un cap a dalt i l’altre cap  a 
baix) i al mig hi enganxarem un 
botó de color negre i repetirem el 
procés, per tal de tenir els dos ulls. I 
després enganxarem amb silicona 
els dos ulls a l’envàs.

PAS 4  Per fer les flors, utilitzarem 
dos trossets de goma eva, i 
opcionalment imprimirem les dues 
flors de la plantilla, les retallarem 
i les marcarem a la goma eva, i 
posteriorment les tallarem. Després 
enganxarem les dues flors, una 
damunt de l’altra, i el botó al mig, 
i les enganxarem al tap d’obertura 
de l’ampolla.

Si no podeu imprimir-les podeu fer 
una flor dibuixada d’aproximadament 
5,5 x 5,5 cm i enganxar-la damunt 
del tap.

PAS 5  Per fer el nas, en un trosset 
de goma eva farem un triangle 
equilàter de 3,5 cm i el tallarem i 
l’enganxarem a sota dels ulls. 

I ja tindrem el nostre menjador per  
a ocells fet, ara només caldrà que 
posem a la part de dins una mica 
de menjar d’ocells o pa sec.


