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Garlanda 
de flors

Talla les puntes de  
la base d’una ouera.

Retalla les vores en forma de pètal. 
Pinta’ls i deixa’ls assecar. Enganxa 
una forma damunt l’altra per crear la 
flor. Repeteix els passos de l’1 al 3 i 
fes tantes flors com vulguis.

Fes un nus al cordill, com es veu,  
i passa’l per la flor següent.

Repeteix el pas 5  
abans d’enfilar el cordill per totes  
les flors. Fes un nus per sota de 
l’última flor. Ja pots decorar l’habitació 
amb aquesta florida garlanda.

Fes un tall a cada  
cantonada de les puntes. Doblega 
les quatre cantonades cap enfora.

Fes un petit forat al mig de la 
flor i passa-hi el cordill.
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Material

Quatre  
o més oueres

Pintura
Cordill
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Talla dues cassoletes 
de la base d’una ouera. 
Formaran la closca.

Enganxa les peces de la closca a 
ambdós costats del cos. Fixa-les amb 
goma elàstica fins que estiguin seques.

Retalla un triangle de  
cartolina gruixuda. Serà el cos.  
Pinta el cos i la closca.

Talla una canyeta de manera que 
la part flexible estigui al mig. Amb 
un llapis forada el cos, insereix la 
canyeta i doblega-la cap enrere.

Cargolets

1
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5
Repeteix els passos de l’1 al 4 per fer 
un altre cargolet. Afegeix taquetes o 
ratlles a la closca, ulls de plàstic i un 
somriure. Fes-ne més i posa’ls en fila!

Material

Una ouera
Cartolina gruixuda

Pintura 
Goma elàstica

Dues canyetes flexibles
Dos ulls de plàstic

Obre camí amb aquests cargolets... 
Tots els teus amics en voldran un!
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Corona floral

1

4 

Material

Tres oueres 
o més

Pintura verda i  
de diversos colors
Cartulina gruixuda

Paper de seda
Cinta

Aquesta bonica corona de flors 
il·luminarà qualsevol dia plujós  
o avorrit i posarà una mica de  
color primaveral a casa teva.

Dibuixa un gran  
cercle sobre una cartulina gruixuda, 
i un altre de més petit a l’interior. 
Retalla el més gran i després el del 
centre, per obtenir un cercle. Fes una 
obertura amb un llapis perquè passin 
les tisores. Pinta’l de color groc.

Fes un tall en cadascuna de  
les cantonades de les puntes  
i doblega-les cap enfora.

Retalla les cassoletes i les 
puntes de la base d’una 
ouera.

Retalla les vores en forma de pètal i 
pinta-les. Un cop assecades, enganxa 
una forma sobre l’altra.

3

2
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5 6

Per fer un altre tipus de flors,  
fes uns talls en els laterals de les 
cassoletes, uns junts i uns altres  
més separats, i doblega’ls cap 
enfora. Pinta’ls de colors diferents.

Retalla algunes fulles de cartolina 
gruixuda i pinta-les de color verd. 
Quan les fulles i les flors estiguin 
seques, enganxa-les al cercle.

7
Arruga i enganxa petits trossos  
de paper de seda al centre de  
les flors. Fixa un tros de  
cinta per darrere de la  
corona i troba un lloc  
per penjar-la.  
T’atreveixes a 
col·locar-ne una  
a la porta de la 
teva habitació?
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Antifaç  
de guineu

Per fer els ulls, pressiona amb un 
llapis sobre l’ouera. Ajusta i afina 
les vores.

Fes dos petits foradets 
a ambdós costats del 
nas amb un llapis. Passa 
una goma elàstica pels 
foradets. Fes un nus per 
fixar-la.

Talla l’extrem de la base d’una 
ouera, com a la imatge.

Gira-la i pinta 
la part superior 
de color taronja i 
la inferior de color blanc. 
Fes-li un nas de color negre.
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Material

Una ouera
Pintura taronja,  

blanca, negra i rosa 
Cartolina

Goma elàstica

Sigues hàbil creant aquest  
superantifaç de guineu astuta!

Retalla dues orelles de 
cartolina i pinta-les 

com es mostra a la 
imatge. Enganxa-
les al seu lloc.
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Extreu les 
cassoletes i les puntes 
de la base d’una ouera.

Usa una de les puntes per fer 
un bec. Fes-li un tall de cantó 
a cantó i pinta’l de color groc.

Pots fer un nas de porc amb una 
cassoleta. Pinta’l de color rosa i 
fes-li unes foses nassals. O un 
nas de ratolí amb una punta. 
Pinta’l de color gris amb un musell 
negre. Unes tiretes primes de 
cartolina seran els bigotis.

Nassets

1
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Fes dos petits foradets a 
ambdós costats del nas 
amb un llapis. Passa-hi una 
goma elàstica i fes un nus per 
fixar-la. Repeteix l’operació per  
a cada nas. Quin t’agrada més?

Material

Una ouera
Pintura groga,  

rosa, gris i negra
Cartolina negra
Goma elàstica
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Pingüins

Pinta-hi una  
panxeta blanca.

Pel bec, retalla un triangle d’un 
tros plegat de cartolina groga. 
Enganxa’l al seu lloc.

Pinta la base d’una 
ouera per fer el gel 
on els pingüins poden 
descansar...

Talla tres puntes de la  
base d’una ouera.

Pinta la resta 
del cos de 
color negre.
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Material

Dues oueres
Pintura blanca,  
negra i blau cel 
Cartolina groga

Sis ulls  
de plàstic

Aquests pingüins quedaran  
molt bé al lavabo!
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Talla l’extrem d’una ouera.  
Serà el cos del porquet.

Enganxa una cassoleta a la part 
frontal del cos per fer el musell. 
Enganxa les dues puntes als costats: 
seran les potes. Retalla i enganxa 
dos triangles de cartolina per fer les 
orelles.

Retalla una 
cassoleta i dues 
puntes d’una altra ouera.

Porquet rosa

1
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6

4
5

Retalla una tira de cartolina  
i pinta-la de color rosa. Cargola-la 
al voltant d’un llapis per fer la cua.

Enganxa la cua al seu 
lloc. Retalla dos cercles 
de cartolina i pinta’ls de 
blau. Afegeix uns ulls  
de plàstic al porquet, tal 
com es veu a la imatge.

Pinta el porquet de  
color rosa i el nas i  
les potes de rosa fosc.

Material

Dues oueres
Cartolina

Pintura rosa fosc,  
rosa clar i blava

Dos ulls  
de plàstic

RONY!

RONY!
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Robot
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Material

Cinc oueres
Pintura blava, blanca  
i de diversos colors

Cartolina blanca
Dos ulls  

de plàstic

Robots a punt!
Construeix-los a grapats i... 
crea el teu propi exèrcit robòtic!

Pinta una ouera de color blau.  
Afegeix-hi blanc, com en la imatge,  
per donar un aspecte metàl·lic al cos.

Enganxa  
una punta a cada braç,  
com es mostra a la imatge.

Talla una altra ouera 
per la meitat. Pinta-la de 
color blau clar. Serà el cap. 
Enganxa-la sobre el cos.

Talla quatre puntes 
de la base d’una ouera  
i pinta-les de diferents colors.

Utilitza un llapis 
per fer un forat a ambdós costats 
del cos, per als braços. Fes el mateix 
a la base per a les cames.

Talla les  
cassoletes d’una 
altra ouera. Enganxa’n dues fent una 
forma de carret. Uneix amb cola dos 
carrets per fer cada braç.
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7

9

Enganxa 
braços i cames 
al seu lloc.

Talla els 
extrems d’una 
ouera i pinta’ls. 
Enganxa’ls a la 
base de les cames.

8
Enganxa dues cassoletes al cap i  
afegeix uns ulls de plàstic. Talla i enganxa 
una tira de cartolina per fer la boca.

Consell 
pràctic

Abans de moure el  

teu prototip, deixa  

que s’assequi  

la cola. 


