5 Manualitats de flors per rebre la primavera
A la primavera li diuen l’estació dels colors perquè és quan neixen totes les flors
dels arbres, dels jardins, camps, prats, balcons.... Per celebrar-ho podeu fer flors
per alegrar la casa, aquí us mostrem una selecció de manualitats de flors molt
alegres per fer amb els nens i nenes.

1. Flors amb oueres de cartró

Font: iheartartsncrafts

Materials: Ouera de cartró, pintura líquida, pinzell, tisores, cola, feltre groc i
palleta.

Passos
1.
2.
3.
4.

Talla una ouera de manera que quedi amb quatre peces.
Pinta-combinant diferents colors.
Enganxa una palleta a la part posterior, a manera de tija.
Per fer al pistil enganxa un cercle de feltre groc.

2. Flors amb empremtes de mans

Font: glued to my crafts

Materials: Pal de fusta, tisores, cola, cartolines de colors i pintura líquida.
Passos
1. Per fer aquestes manualitats de flors col·loca la mà de l'infant sobre una cartolina
de colors i marca-.
2. Retalla-amb cura.
3. Pinta de verd un pal de fusta i pega-li la mà retallada.
4. Dissenya i retalla un full i col·loca-la en el pal.

3. Segells de patata amb forma de tulipa

Font: Crafty morning

Materials: 2 patates petites, ganivet, Pintura líquida de colors variats,
cartolina blanca i plat de plàstic.

Passos
1. Talla les patates per la meitat.
2. Amb un ganivet, talla un dels costats (de cada meitat) d'una forma dentada.
3. Banya cada tros en un color diferent i estampa’l a manera de segell sobre una
cartolina blanca. Pots ajudar-te d'un plat de plàstic.
4. Dibuixa la tija i les fulles amb color verd.

5. Tulipes amb forquilles

Font: glued to my crafts

Materials: Forquilles de plàstic, Pintura de colors, pinzells, Feltre o cartolina
verda, tisores i cola.
Passos
1.
2.
3.
4.

Pinta la forqueta. Tingues compte que la part allargada seria la tija de la flor.
Dissenya i retalla unes fulles de feltre verd.
Enganxa a la tija.
Pots col·locar les flors sobre un test de cartró i farcida de tires de paper.

5. Gira-sol amb macarrons

Font: Crafty morning

Materials: cartolina blanca, cua permanent, pintura marró, Macarrons
d'espiral i netejapipes verd

Passos
1.
2.
3.
4.

Sobre la cartolina blanca dibuixa un cercle de color marró.
Enganxa voltant els macarrons d'espiral, a manera de pètals.
Amb un netejapipes verd dissenya la tija i les fulles.
Fes tants gira-sols com vulguis.

