
ACTIVITATS DE LLEURE 
PER ALS PETITS I PETITES

PASSEM EL CORDÓ

Material: Cartó, macarrons, silicona 
cordó sabata, pintura, pinzells 

ARC DE SANT MARTÍ

PINTEM LES UNGLES?

VESTIM A L’OVELLA?

DONEM MENJAR A L’ÀNEC

RESSEGUIM ELS NÚMEROS

Com ho fem? Enganxem macarrons grossos en un
cartó. Abans de passar els cordons de sabates pel
macarró, podríem pintar de colors el cartó i els
macarrons. Una volta tot pintat l'infant haurà de
passar el cordó de sabates pel macarró.

Com ho fem? Primer fem palometes i les deixem
refredar, imprimirem un dibuix d'una ovella i enganxarem
les palometes (igual que les de la foto) pintarem de color
verd la gespa.

Material: Palometes, dibuix, pega, color verd

Com ho fem? Dibuixarem un arc de Sant Martí,
dibuixarem una cara de cuc i l'enganxarem a un
dels dos extrems de l'arc de Sant Martí, posarem a
un plat diversos colors de pintura, els infants amb
els dits aniran posant ditades al dibuix de l'arc de
Sant Martí, perquè quedi un cuc divertit.

Material: Dibuix de l'arc de Sant Martí, cara del cuc, pega, pintura, tisores

Com ho fem? Imprimim un dibuix d'un
ànec i li fem un caminet amb forma de
"S", posarem dins d'un vol panís i els
infants hauran d'anar pegant el panís per
damunt la ratlla.

Material: Dibuix d'un ànec, retoladors, panís, pega

Com ho fem? Resseguirem la dues mans d'una
persona gran d'amunt d'un cartó i ho tallarem,
dibuixarem la ratlla de l'ungla perquè amb un
retolador. Posarem damunt la taula pinta ungles
de diversos colors. L'infant triarà el color que
més els hi agradi i pintarà les ungles del cartó.

Material: Cartó, retoladors, tisores, pinta ungles

Com ho fem? Dibuixem a un foli gran
números, posarem a un plat colors de
tempera, els infants hauran de puntejar els
números amb el seu dit. Podran triar els colors
que més els hi agradi.

Material: Full, retoladors, plats, pintura tempera


