Personatges reciclats
ACTIVITAT PER FER INFANTS I ADULTS CONJUNTAMENT

L’activitat que ara et proposem consisteix en crear personatges a partir d’objectes que tinguis per casa. La idea
és aprofitar i reutilizar coses per donar-los-hi una segona vida dissenyant i fent ninotets al teu gust i fent volar
la imaginació. La proposta és fer personatges, però si t’animes pots crear objectes nous a partir d’objectes
que estiguis a punt de llençar com retalls de paper, papers en brut, taps de suro, taps de plàstic, cartrons de
paper de vàter... el que se t’acudeixi que pots aprofitar o coses casolanes com escuradents, llanes, xinxetes...
La manera més senzilla i directa de decorar taps de suro o cartrons de paper de vàter és pintar-los, però com
el que volem és despertar la creativitat, reutilitzar objectes i, ja de pas, jugar una mica, en aquesta activitat
apart d’utilitzar pintura, el que farem és enganxar i ajuntar objectes.
En els exemples que hem fet, hi ha unions que les hem realitzat clavant escuradents, claus, agulles o xinxetes,
si en el teu cas els vols fer servir clavant-los en els teus personatges, és important que ho facis amb l’ajuda
d’un adult, per evitar prendre mal.
Aquí tens una llista de material d’algunes coses que pots fer servir o pots necessitar:
- Taps de suro
- Taps de plàstic
- Cacauets amb closca
- Escuradents
- Llana o fil
- Cartrons de paper de vàter
- Xinxetes, agulles o claus (això ho hauràs de fer
servir amb l’ajuda o supervisió d’un adult)
- Retoladors

- Paper (pots aprofitar paper en brut o retalls que
tinguis)
- Pintura i pinzells
- Denes de fer polseres
- Cola líquida i/o en barra
- Cel·lo i/o cel·lo de doble cara
- Tisores
- Llapis
- Foradadora de paper

I aquí alguns exemples. Més endavant t’expliquem detalladament com els hem fet, per donar-te idees i
perquè així tu puguis fer els teus ninotets:

Hem clavat tres claus a un tap de suro per fer les
potetes (amb dos només, no s’aguantaria dret).
Hem posat al capdamunt del suro un tap de
plàstic i l’hem fixat amb un altre clauet.
Els ulls i el nas els hem fet amb una foradadora
de paper fent servir retalls. Hem pintat les
ninetes als ulls i els hem enganxat amb cola
juntament amb el nas.
Per últim, hem pintat la boca sobre el suro.
Primer hem embolcallat un tap de suro amb
llana i hem tallat les puntes per fer els serrells
que hem fixat al suro amb una goma de
pollastre.
Les potetes són tres escuardents i el nas una
agulla de cap.
Hem fet els ulls amb la foradadora de paper,
fent servir paper en brut i dibuixant les ninetes.
Després els hem enganxat.
Els ulls, fets amb una foradadora, estan
enganxats a dos escuradents.
Els braços, fixats amb l’ajuda d’una goma de
pollastre, són dos trossos de llana amb denes
als extrems.
Amb cartolina hem fet el nas i el bigoti que
estan enganxats amb cola al tap de suro.
Les potetes són tres clauets amb denes com a
sabates.
Aquest és un tap de cava.
Amb un tap de plàstic hem fet un barret, que
està fixat amb un clauet.
Hem pintat de vermell un retall de cartolina
i l’hem tallat en forma de samarreta. Hem
enganxat la cartolina amb una gota de cola.
Les potes són tres clauets; en dos d’ells hem
enfilat denes a mode de sabates.
Els ulls els hem fet també amb la foradadora.

Aquest personatge està fet amb un cacauet.
Els peus, els ulls i el nas són trossets de paper
enganxats amb cola.
Hem posat un floc de llana al capdamunt del
cacauet, aprofitant que tenia un forat i estava
obert, hem encabut els trossos de llana amb
l’ajuda d’un escuradents.

Hem embolicat la part de dalt del cacauet amb
un tros de llana. Amb una punteta de cola l’hem
fixat.
Hem fet unes ales retallant paper i, igual que
la boca, el nas i els ulls, les hem enganxat amb
cel·lo de doble cara.
Finalment, perquè el personatge es mantingui
dret, l’hem col·locat sobre un tap de plàstic.
Les potetes d’aquest cacauet són tres
escuradents.
El barret és un tap de plàstic, fixat amb una
agulla de cap.
Els ulls i el nas, com en la resta de personatges,
estan fets amb una foradadora de paper,
aprofitant retalls.
Per últim, amb un retolador, hem dibuixat la
boca sobre el cacauet.
Aquest personatge està fet amb un tub de
cartró de paper de vàter.
A la part de dalt hem embolicat una mica de
llana.
Els ulls, la boca i el nas són de paper.
A banda i banda hem enganxat fil de llana on
hem enfilat dues denes i hem rematat els
extrems amb dos nusos perquè les denes no
s’escapin.

Ara et toca a tu!
Amb aquests exemples esperem haver-te donat algunes idees, però ara et toca a tu fer volar la imaginació i
idear nous personatges, ja veuràs com de divertit és!
Recorda demanar ajuda a un adult si vols clavar xinxetes, escuradents, claus o agulles i envia’ns fotos de les
teves creacions a l’Escola per veure com de bé t’han quedat; les publicarem a les xarxes socials i a la web.

