
       

Primavera: 
temps de flors

De ben segur a tots ens agrada 
la primavera.

És  una  època  on  donen  ganes 
d'estar  amb  la  família,  els 
amics,  amb  tota  la  gent  que 
t'estima.  Els dies comencen a 
ser  més  llargs  i  pots  estar  al 
carrer fins a tard, despertar-te 
més  d'hora,  però  sobretot  és 
una època a la  qual els  nois  i 
noies  de  primària  els  agrada 
jugar  amb  els  colors,  els 
papers, amb tots aquells colors 
que  els  envolta,  i  això  els 
provoca un gran somriure.

A les escoles ja  es fan moltes 
activitats  adequades  per  a 
aquestes  dades,  i  també  als 
instituts  es  fan  festes  de 
primavera  per  celebrar  que 
comença el temps de felicitat i 
d'alegria.

Els arbres oloren a felicitat i a 
verd,  les  flors  oloren  a  rosa  i 
ens fan pensar en l'amor.

Amb tot això ens pots arribar la 
necessitat de dur la primavera a 
casa nostra.

Com  molt  bé  ens  explica 
aquesta dita:

La primavera ja ha arribat  
mil i una flor a cada prat.
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Creació

Com fer una flor?
Aprofitant  que  la  natura  ens 
envolta de gran quantitat de flors i 
de colors i que als nens més petits 
els  agrada  fer  treballs  manuals, 
avui  us  proposem  aquesta 
activitat:

Agafes un full blanc, i el doblegues 
per la meitat, després el trenques 
per la meitat.

Les  meitats  les  dobleguem  i  les 
tornem a trencar,i es queden en 4 
pètals.

Ara els pintem, amb el color que 
més ens agradi.

Quan estigui  pintat,  el  doblegues 
per la meitat i aleshores doblegues 
totes les cantonades del paper i el 
mateix amb les altres tres.

A continuació agafem un altre tros 
de paper en blanc com al principi, 
el dobleguem i el tallem, després 

el  dobleguem  fins  que  es  quedi 
amb forma de rectangle estirat, i 
el pintem de color verd.

Després  l'enganxem  per  la  seva 
meitat: és la tija.

Ara  enganxem els  4  pètals,  un a 
sobre de l 'altre.

Ara fem un xurro, amb la tija de 
color verd.

A continuació, cargolem els pètals 
amb la tija.

Separem  els  pètals,i  ja  tenim  la 
nostra bonica flor!


