
INFANTIL 4 ANYS  

ACTIVITATS RECOMANADES 

Com ja sabeu som la classe dels artistes i aquesta setmana encara serem un poquet 

més artistes ja que serem pintors i pintores plens de màgia. Recordeu que són 

voluntàries i que podeu escollir les que vulgueu, no és necessari fer-les totes en un dia 

ni fer-les totes durant aquesta setmana. Així mateix si voleu també podeu continuar 

fent alguna recomanació de la darrere setmana. Algunes propostes son les següents: 

 Farem màgia amb la cera blanca. Necessitem cartolina o full blanc, cera 

blanca, aquarel·les ,pinzell i aigua. Primer farem un dibuix amb la cera blanca 

plastidecor, és importat repassar-lo bé per a que es marque i després pintar-lo 

amb aquarel·les. I comença la màgia! Ací teniu un enllaç on explique com fer 

l’activitat. https://www.youtube.com/watch?v=LB7wVwYXufM&feature=youtu.be 

 Continuarem fent màgia fent aparèixer un dibuix dins de l’aigua. 

Necessitem dos trossos de paper de cuina, un recipient per a ficar-los, aigua i 

retoladors. Vos fique el enllaç on explique com fer el dibuix màgic.  

https://www.youtube.com/watch?v=nU_EphxbfEg&feature=youtu.be 

 També podem fer màgia amb gel de colors i fer un arc de sant Marti o un 

dibuix lliure. Qué necessitem per dibuixar amb gel? Necessitem una glaçonera, 

aigua, colorant alimentari o pintura, cartolina blanca en cas de no tindre full 

blanc, furgadents o palets de gelat. En cas de utilitzar pintura aneu en conter 

de que no es fique el gel en la boca. Ací teniu un enllaç on explica com fer-ho. 

Segur que els agrada molt pintar amb gel de colors! 

https://www.guiainfantil.com/ocio/experimentos/pinturas-arcoiris-hechas-de-

hielo-sorprendente-experimento-para-ninos/amp/ 

 Dibuix lliure amb segells amb tubs de paper higiènic. Què necessitem? 

Pintura, tubs de paper higiènic o de cuina, recipients, fulls blancs per pintar i 

molta imaginació. A continuació teniu l’enllaç amb l’explicació.  

 https://www.youtube.com/watch?v=57uPKIMqtSA&feature=youtu.be 

 Farem un dibuix amb pintura i un pinzell damunt d’un full seguint les 

indicacions del següent vídeo amb una cançó  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=647427766096962&id=64184810

2918783 

 Podem crear un dibuix lliure amb coto en pel agafant en pinces de estendre i 

banyar-lo amb pintura per fer un dibuix. 
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 Farem Mandales. Necessitarem paper de cuina i retoladors. Teniu que 

doblegar el paper de cuina en quatre parts i doblegar-la per deixar nomes una 

part. Ens fixarem en el canto del paper de cuina on es doblega el centre i allí 

comencem a pintar el nostre disseny. Es tracta de pintar aquesta parta fent  

puntets amb retoladors deixant que la tinta traspasse i crear dissenys molts 

originals. Quan acabem obrirem el paper de cuina i TACHANNN ja teniu la 

vostra mandala. Teniu l’enllaç on explica com fer la mandala 

https://www.manualidadesinfantiles.org/pintar-mandalas-en-servilletas-de-papel 

 També podem fer les nostres mandales manipulatives amb objectes de 

casa. Primer de tot preparem una base redona (cartó, cartolina...) i materials 

diversos repetits (tapons, palets, botons, boletes de paper, macarrons...). 

Començar a col·locar de dins del centre a fora realizant cercles concèntrics. 

Cada cercle es pot fer formant series amb diferents objectes o diferents 

composicions. Omplir així tota la base circular i fotografiar el resultat. 

 Joc lliure amb plastilina. Si no teniu i voleu podeu fer plastilina casera. Vos 

deixe el enllaç on explique com fer-la. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HSK46UF8H4&feature=youtu.be&app=des

ktop 

 Veure el conte “Soy un artista”  

https://www.youtube.com/watch?v=ILxBCJ-ApmU&feature=youtu.be 
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ESTEM EN CONTACTE 
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