
ACTIVITATS DE LLEURE 
PETITS ARTÍSTES

EL LLEÓ NO FA POR!

PAPALLONA RIALLERA

FIGURES DIVERTIDES

FLORS DE PRIMAVERA

ARBRE? O MÀ?

FEM UNA MARGARITA

Material: full, retolador, pintura groga i taronja, forquilla plàstic

Material: full, retoladors, colors pintura. Material: Full, pintura, retolador

Material: foli, tisores, roll de WC, pintura colors
Material: Plastilina, full, palillos orelles, pega, 

escura pipes color verd

Com ho fem? Dibuixem a un foli una rodona,
l'infant haurà de pintar el cercle de color groc,
els ajudarem a fer els ulls i bigotis, els hi
posarem pintura taronja i groga a un plat
sucaran la forquilla a la pintura i ho plasmaran
per tot el voltant de la rotllana.

Com ho fem? Posarem a diversos plats
pintura de diversos colors, els hi ensenyarem
als infants un dibuix del qual han de fer, amb
l'ajuda de taps de vi sucaran a la pintura i ho
plasmaran al foli, donant la forma d'una flor.

Material: full, pintura colors, taps de suro, plats plàstic

Com ho fem? Dibuixarem a un foli el cos de
la papallona, els infants amb un color el
pintaran. Després els hi pintareu les mans del
color que vulgui que siguin les ales i les
plasmarà al costat del cos que hauran pintat,
una volta estigui sec el poden resseguir amb
un retolador negre.

Com ho fem? Posarem la mà i un tros de braç al
full i el resseguirem. El pintarem amb pintura marró,
posarem pintura de diversos colors, l'infant sucarà
el dit i ho plasmarà a l'arbre per imitar les fulles de
l'arbre.

Com ho fem? Agafem un tros de plastilina de color
groc i farem una boleta, l'aixafarem al mig del full, pel
voltant enganxarem palillos de les orelles, per fer el
tronc i la fulla ho farem amb un escura pipes (mirar
imatge).

Com ho fem? Agafem rolls de paper de
WC i li retallarem i donarem forma com a
l'exemple. Posarem pintura dins d'un plat
de diversos colors, els infants sucaran
amb el roll la pintura i ho plasmaran a un
foli, quedarà un mural original.


