Roses de Sant Jordi

ACTIVITAT PER FER INFANTS I ADULTS CONJUNTAMENT
S’acosta Sant Jordi i com és tradició toca regalar roses i llibres!
Per això, aquest cop us proposem fer les vostres roses casolanes perquè,
malgrat aquests dies estranys, la tradició continuï!

Material:
- Tovallons de paper.
- Aquarel·les, tintes, rotuladors o temperes.
- Pinzells o pipetes (comptagotes).
- Tisores.
- Cola en barra
- Bastonets (els de menjar xinès, per exemple) o pals de pinxo o canyetes de
beure (el que tinguis més a mà).
- Cel·lo.

Instruccions:
1. Agafa un tovalló de cuina i pinta’l amb aquarel·les, tinta, temperes aigualides
o rotuladors (nosaltres, hem fet servir la tinta de remolatxa i la tinta de nabius).
Pots utilitzar pinzells i diferents colors o una pipeta (comptagotes) per deixar
anar gotes i crear diferents efectes.
1.

Fes vàries proves barrejant colors o provant diferents maneres de pintar el
tovalló.

2. Un cop tinguis el tovalló pintat al teu gust deixa
que s’assequi bé.
2.

2.

Després, talla’l per la meitat i fes-ne dues parts
iguals.

3. A cada part haurem de doblegar una vora i enganxarla amb cola de barra.
Ves amb cura que no es trenqui el tovalló perquè pot
ser que la cola s’enganxi massa, no corri bé i estripi el
paper.
3.

3.

Ves a poc a poc i tingues paciència.

4. Ara caldrà enrotllar una de les parts del tovalló al
pal, bastonet o canyeta que hagis aconseguit com a
tija.
4.

4.

Si el que faràs servir és un bastonet o pal de fusta,
abans de tot pots pintar-lo de color verd amb temperes
o qualsevol altre color i deixar que s’assequi bé.
Posa la meitat del tovalló amb el plec de la vora cap
amunt i a sobre col·loca la tija una mica inclinada.

4.

5.

Cal que estigui una mica inclinada perquè a l’enrotllar
el tovalló no quedi perfecte i faci l’efecte dels pètals
(per això també, prèviament, hem doblegat les vores:
perquè tinguin més gruix i quedin una mica arrugats
quan s’enganxin al pal). Si no queda perfecte no passa
res, quant més arrugat i menys uniforme quedi, més
semblarà una rosa.

5. Quan acabis amb la primera meitat del tovalló, a continuació, comença amb l’altra part, enrotllant-la sobre
la primera. Quan estiguis fixa-ho tot amb una mica de cel·lo i ja tindràs la teva rosa.
Amb aquests passos, pots fer moltes roses!!!
Pots fotografiar-les i enviar-les virtualment a
amics i familiars, a qui més estimes i trobes a
faltar o pots fer-ne moltes i omplir el balcó!
En tot cas, fes arribar les fotos a l’Escola, per
veure com de xules t’han quedat!
BON SANT JORDI!!!

