T’agradaria ser una princesa de conte de fades en una festa a casa? Vols ser

fem

la bruixa de la festa de Halloween? I convertir-te en el pirata de la teva festa
d’aniversari?
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FEM UNA FESTA! conté 48 treballs manuals originals i creatius, explicats
pas a pas i ordenats per festes temàtiques, per organitzar les teves
celebracions.
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FEM UNA

FESTA!

Només et caldran quatre passos per fer
les 48 propostes que trobaràs en aquest
llibre. Personalitzar les teves festes
i participar en l’organització (preparar
les invitacions, la decoració, el menjar...),
serà creatiu, divertit i fàcil.
Abans de començar, cal que t’asseguris
que tens tot el material necessari
per fer els treballs manuals.
Per descomptat, el més important és
tenir a mà el llapis i la goma, les tisores,
cartolines de colors, cola, pintura,
pinzells i material per decorar.
La resta d’eines i material que
necessites els trobaràs fàcilment
a les papereries i les botigues
de treballs manuals.
Segurament a casa deus tenir
material que pots fer servir però,
si no, et convidem a trobar alternatives:
tot es pot substituir per material
semblant i reciclat.
Passa-t’ho bé organitzant
les teves festes temàtiques!

ALE HOP!
COMENÇA
L’ESPECTACLE

ENVELAT
INVITACIÓ

2
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Amb un punxó, fes dos forats
a la part davantera. Vés amb
compte, no et punxis!

Dibuixa l’envelat del circ en una
cartolina. Després, retalla’l i doblega’n
les dues seccions laterals.

4

3

Decora l’envelat amb cartolines, passa
un cordill pels forats i fes-hi un nus amb
una llaçada. Només et cal escriure la
data i el lloc de la festa a l’interior!
Retalla la bandera i enganxa-la
a la part superior de l’envelat.
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BARRETS DE
PALLASSO
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Doblega-la en forma de con
i enganxa-la amb cola. L’hauràs
de prémer una bona estona per
tal que quedi ben enganxada!

Dibuixa en una cartolina la forma
de la il.lustració. Després, retalla-la.
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Pots afegir una goma elàstica
a la part inferior del barret per tal
que et quedi ben agafat al cap.
Decora el barret amb plomes,
botons, serrells de paper de seda,
cintes de passamaneria, blondes, etc.
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BANDEROLES
DE CIRC
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Talla alguns trossos llargs de cordill.
Abans hauràs de mesurar l’espai on els
vols penjar.
Retalla triangles de diferents cartolines
de colors. També pots retallar cercles
i combinar-los amb els triangles.
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També pots fer forats als cercles
i triangles i passar-hi el cordill
per l’interior.

Enganxa els triangles al cordill amb
cinta adhesiva. Deixa entre 6 i 1O cm
de distància entre cada triangle.
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GOTS
CIRCENSES

2
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Dibuixa i retalla en un paper diferents
personatges del circ: el domador,
el pallasso, un lleó, etc.

Dibuixa alguns cercles en una
cartolina. T’anirà millor si utilitzes
una llauna o qualsevol altre objecte
de base rodona.
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Enganxa els cercles de cartolina
en pinces d’estendre. I ja tens
un distintiu per personalitzar els
gots dels convidats.
Enganxa els personatges als cercles
de cartolina. Espera que la cola
s’hagi assecat del tot.
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UN TREN
CARREGAT DE…
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Has de transformar una de
les capses en la locomotora del tren.
Fixa’t en la il.lustració.

Tria algunes capses de cartró
que tinguis a casa i pinta-les
o folra-les amb cartolines de colors.
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Amb un punxó, fes un petit forat
a la part del darrere de la locomotora
i a la part del davant i del darrere
dels vagons, uneix-los amb un cordill
i ja pots cridar: “A tota màquina!”
Retalla cercles de cartró per fer les
quatre rodes de cada vagó. Uneix-les
amb enquadernadors perquè girin.
14

PALLASSO
GOLAFRE

2
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En un altre cartró, dibuixa i retalla
els cabells i el barret del pallasso.

En una capsa de cartró, dibuixa una
boca gran com la de la il.lustració
i retalla-la amb l’ajuda d’un adult.

4
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Pinta-ho tot i després enganxa-hi
una flor de paper de seda i altres
guarniments, com ara el nas.
Fixa’t en la fotografia.
16

Busca algunes pilotes que tinguis
a casa i ja pots jugar.
Marca una línia a terra per indicar
la distància de tir. A veure qui té
més bona punteria!
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