
 
COL·LEGI EL CARME 

DESENA PROPOSTA 

Avui l’activitat que us proposem es tracta de crear un senyor Pumuki o un senyor Pop amb 
material reciclat. A més d’afavorir la creativitat amb aquesta activitat treballarem la motricitat fina.


Materials necessaris:


rotllo de paper de vàter o cuina

retoladors

pintura,ceres o colors.

tisores


EL SENYOR PUMUKI / LA SENYORA PUMUKI 



1.Retallar el voltant del rotllo de paper per la part de dalt. Fent 
talls verticals deixant una mica d’espai entre ells. Tenint en 
compte que això serà el cabell del/la senyor/a Pumuki.


A l’hora de retallar caldrà que fem l’acompanyament necessari 
segons l’habilitat del nen/a. 

P3 amb el nostre suport. P4 i P5 ho poden fer sols amb 
l’acompanyament necessari.





2.Pintar el rotllo al nostre gust amb material que tinguem a 
l’abast  (colors, ceres, pintura…)

- Si ho fem amb pintura, ho deixem assecar.





3. Amb un retolador li dibuixem les parts de la cara. 

- Si volem li podem fer altres decoracions. 







EL/LA SENYOR/A POP


1.Retallar el voltant del rotllo de paper per la part de baix. 
Aquesta vegada deixar un espai més gran entre els talls per fer 
les tires més amples, ja que seran les potes del senyor Pop.


Recordem! A l’hora de retallar caldrà que fem l’acompanyament 
necessari segons l’habilitat del nen/a. 

P3 amb el nostre suport. P4 i P5 ho poden fer sols amb 
l’acompanyament necessari.





2. Per fer els tentacles dibuixarem rodonetes amb un retolador 
negre a sota de cada pota del senyor Pop.





3.Pintar el rotllo al nostre gust amb material que tinguem a 
l’abast (colors, ceres, pintura…)

- Si ho hem fet amb pintura deixar assecar.


4.Amb un retolador li dibuixem les parts de la cara.





AMPLIACIÓ 
A partir d’aquí es pot fomentar la imaginació dels nens/es i 
deixar fer les seves pròpies creacions utilitzant diferents rotllos 
de paper i que juguin a inventar històries amb ells.


TOT ANIRÀ BÉ!

Equip d’Educació Infantil.


