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Pastís amb 
espelmes

5

3

2

6

4 

Material

Rotllos de paper  (12 o +)
Pintura marró,  
blanca i altres

Cartolina  
groga i blanca

Cartolina gruixuda

Per a cada espelma, talla una  
petita tira de cartolina gruixuda de 
la mateixa amplada que un rotllo de 
paper. Enganxa-la per dins d’un extrem.

Enganxa  
les 12 parts  
sobre un dels cercles,  
al voltant de la vora. 

Per fer  
el pastís, retalla dos grans cercles 
de cartolina gruixuda.

Pinta l’espelma.  
Retalla una forma de 
flama de cartolina  
groga. Enganxa-la  
sobre la tira del pas 1.

Enganxa  
l’altre cercle  
per sobre, com a la imatge.

Talla uns sis  
rotllos per la meitat per fer 12 parts.

1
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7

9

Talla una tira de 
cartolina blanca. Deixa 
una vora recta i l’altra 
ondulada. Serà el 
glassejat del pastís.

Enganxa les 
espelmes al seu 
lloc i el pastís ja 
està llest... Per 
mooolts aaanys!

8

Enganxa el  
glassejat al voltant de la vora superior 
del pastís. Pinta la part de dalt de blanc 
i la resta de marró xocolata.

Consell 
pràctic

Utilitza un tros de  

cartolina, com si fos  

una espàtula, per  

estendre la cola.
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Superulleres

1

3

2

4 

Material

Dos rotllos de paper 
Pintures

Cartolina gruixuda
Si t’agraden les ulleres i 
els accessoris divertits... 
t’agradaran molt aquestes 
esbojarrades superulleres!

Talla un rotllo de paper per la meitat. 
Pinta les dues parts d’un color 
diferent per dins que per fora. 

                   Fes uns talls en 
una de les vores de cada meitat del 
rotllo de paper, com a la imatge.

Talla una part estreta  
d’un altre rotllo de paper i  
pinta’l del mateix color que l’exterior 
del rotllo. Doblega’l una mica.

Enganxa la part estreta amb 
la part sencera dels rotllos.
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Retalla dos braços de 
cartolina gruixuda, i pinta’ls.

5

6
Enganxa els braços a la part 
externa dels rotllos. Posa’t 
les ulleres... Com ho veus? 

Consell 
pràctic

Neteja sempre  

els pinzells després 

d’utilitzar-los.

QUINA
PASSADA!
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Peixet 

Retalla una V corbada d’un 
extrem d’un rotllo de paper.

Talla una aleta i una cua de  
cartolina gruixuda. Fes un tall a la  
cua i encaixa-la a l’extrem del peixet.

Pinta el peixet amb 
punts o ratlles i posa-li 
ulls de plàstic. Fabrica 
tot un banc de peixos 
i... penja’ls!

Aplana l’altre extrem  
i enganxa les dues  
vores juntes.

Amb un llapis, fes un forat a 
la part superior per fer un tall i 
posar-hi l’aleta. Enganxa la cua  
i l’aleta perquè no es moguin.

1

3

5

2

4

Material

Un rotllo de paper
Pintures

Cartolina gruixuda
Dos ulls de plàstic

Quin animalet té uns colors vius, 
neda al mar i treu bombolletes? 
Aquest preciós peixet tropical! 
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Per fer cada flor, pressiona 
lleument un rotllo i marca cinc línies 
espaiades i equidistants. Retalla-les 
per obtenir sis anelles.

Ajunta i enganxa  
les anelles per fer  
una flor, com a la imatge. Fixa-les 
amb agulles d’estendre fins que 
s’assequin i ja podràs pintar la flor.

Torna a fer els passos  
de l’1 al 4 per fer més flors.  
Enganxa un cercle de  
cartolina al centre  
de cada flor. Doblega  
les tiges si vols vinclar 
algunes flors. 

Prem les anelles  
per simular pètals.

Fes la tija  
enrotllant un tros  
prim de paper verd a un llapis. 
Comença per una punta i 
enrotlla en diagonal fins al 
final. Treu el llapis abans 
d’enganxar el paper. Ja tens 
la tija. Uneix-la amb 
cola a la flor.

1

3

5

2

4

Flors Material

Cinc rotllos  
de paper 
Pintures

Paper verd
Cartolina groga

T’ha agradat fer les margarides? 
Doncs aquí tens més flors boniques 
per acompanyar-les! 
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Tauró rialler

1

3

2

Material

Un rotllo llarg  
de paper

Pintura grisa i blanca
Feltre blau i blanc
Dos ulls de plàstic

És segur anar a nadar avui? 
Home, aquest somrient i veloç 
tauró no et vol pas fer mal... però 
si el poses al lavabo, pot espantar 
els convidats!

Doblega lleument un rotllo gran per 
tallar-lo millor. Retalla una V d’un 
extrem. Reserva la peça per a la 
cua i l’aleta.

Enganxa l’aleta al seu lloc.

Amb un llapis, fes un forat sobre la 
peça gran i després fes-hi un tall per 
passar-hi l’aleta.

Aplana l’extrem sense tallar  
i enganxa les vores. Fes-hi  
un tall per passar-hi la cua. 

4 
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Pinta el tauró de gris. Afegeix unes 
brànquies amb pintura blanca. Retalla 
uns cercles de feltre blau, enganxa’ls i 
afegeix-hi els ulls de plàstic. 

5

7
Enganxa les dents  
a la part interior  
de la boca perquè  
el tauro tingui un 
gran somriure!

Talla unas tires estretes de 
feltre blanc. Retalla una vora 
en zig-zag, per simular les 
dents.

6

Consell 
pràctic

Si no tens un rotllo 

llarg, enganxa dos 

rotllos petits 
junts.
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Tren

1

3

2

Fes aquest bonic tren 
multicolor; funcionarà 
sobre qualsevol via! 

Retalla una part corbada d’un dels 
extrems d’un rotllo de paper.

Enganxa-hi un quadrat de cartolina gruixuda  
a sobre. Pinta el tren d’un color vistós. 
Afegeix-hi un tap de dentífric per simular  
la xemeneia, com a la imatge. 

Enganxa la vora corba per un 
costat d’un altre rotllo.

Cinc rotllos 
de paper 
Cartolina 
gruixuda

Tap de pasta 
de dents
 Pintura  
i cinta

Material

Consell 
pràctic

Per fer un cercle, 

ressegueix una tapa 

rodona amb el llapis  

i retalla-la.
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4

5

6

Pinta els altres tres rotllos per fer 
els vagons. Per fer les rodes, retalla 
quatre cercles de cartolina gruixuda 
per a cada vagó i sis cercles per a 
la locomotora. Pinta-les i 
enganxa-les al seu lloc. 

Talla uns trossos de cinta. Enganxa’ls 
a l’interior de la locomotora i els 
vagons, com a la imatge.

             Fes una llarga  
línia de vagons perquè  
el tren es posi 
en marxa!

XUUU!
TxUCU!


