
Manualitats de Sant Jordi
Llar d’infants el Serrallo



Punt de llibre

*Marina



Rosa st Jordi fermall

Materials:

-Filtre verd i vermell(o qualsevol 
roba)

-Pegament

-Tisores

Que fem?

-Retallar una cinta de color 
vermell ,enrollar i enganxar, 
perquè quedi la rodona. 

-Dibuixem dues fulles verdes i 
retallem

-Enganxem la rodona a les fulles

-Enganxem el velcro al darrera *Esther



Material: 
- ouera
- pintura
- cartolina, plàstic,  paper… per fer els ulls i 
la llengua

Com  ho fem?
Pintar, deixar aixugar i enganxar amb cola!

Un Drac ferotge!

*Sandra



Necessitarem tot aquest material:

• Cartró.

• Tubs de paper de WC o de cuina.

• Tisores.

• Regle.

• Llapis i goma.

• Pegament, cola i/o pistola de silicona (el que tingueu per casa).

Comencem!

1.- haurem de tallar trossos de cartró allargats que seran per fer els murs del castell.

També els haurem de tallar per la part de dalt, jo ho he fet cada 1cm, per simular la

forma de dalt dels murs.

2.- agafem els rotllos de cartró de paper de WC o cuina i els tallem per dalt igual que

hem fet amb les tires de cartró.

3.- ho enganxem tot, respectant l’ordre de tira de cartró – rotllo de paper.

Castell de la princesa

*Ague



Racó del conte

Què necessitem?

Els contes que més us agradin i fer una 
paradeta ben maca a casa, com  les de 
la Rambla

*Rosa Maria



Un drac i una rosa de 
Sant Jordi

*Sara



Roses reciclades

*Sara *Aitana

Necessitem: 
Paper de diari per 
la rosa
Pintura verda i 
vermella
Pal o bastó

Necessitem: 
Les fulles, la rosa 
són paper pinotxo.
La tija está feta 
amb paper de 
diari i forrada



Necessitem: 
Una plantilla en forma de drac
Xocolata blanca per a postres
Colorant alimentari
Un escuradents
Un ganivet
Paper de forn
Fondant
Un coc en forma quadrada (recordeu com es feia     

veritat?)
Molta il·lusió i ganes.

Comes  f a?

Aquí teniu l’enllaçamb l’explicación:     
https://youtu.be/43w2WlaRCFU

Un drac de Sant Jordi molt dolç

*Nathalie



I sobretot, gaudiu molt!!!!


