Manualitats de Pasqua
Maria Segura

Pintem dibuixos de Pasqua
Pintem cistells de Pasqua:

Pintem ous de Pasqua:

Pintem mandales de Pasqua:

Fem una corona de Pasqua

MATERIAL

- Plat de cartró o plantilla rodona.
- Pegament i tisores.

- Cinta per penjar la corona.
- Plantilla per fer els ous.

- Paper per decorar els ous o pintar-los
amb pintures o colors.

PREPARACIÖ
1. Dibuixem un forat al plat i el retallem.
2. Amb una plantilla amb forma d'ou dibuixem
diversos ous i els decorem de diferents colors
(pintures, colors, papers de colors...)
3. Anem enganxant els ous al voltant del cercle.
4. Fem un petit forat i hi posem la cinta.

ALTRES IDEES

RESULTAT
Ara ja podeu penjar la vostra corona de
Pasqua i gaudir de la vostra creació!

Garlandes de Pasqua

MATERIAL
- Fulls de colors o blancs.
- Tisores i pegament.
- Colors o pintures. (Per si no tenim
papers de colors)
- Fil per penjar la garlanda.
- Plantilla del conill.

PREPARACIÓ
1. Agafarem la plantilla del conill i farem
tants conills com vulguem amb els papers de
colors. (també blancs)
2. Decorarem els nostres conills amb colors i
altres elements.
3. Penjarem els conills al fil amb el pegament.

ALTRES IDEES

RESULTAT
Que bonica quedarà penjada la
vostra garlanda de Pasqua!

Punts de llibre

MATERIAL
- Plantilla del conill o pollet.
- Paper de colors o blanc.
- Colors.
- Tisores i pegament.

PREPARACIÓ
1. Agafarem la plantilla del conill o del pollet i
la pintarem.
2. Retallarem la plantilla.
3. Muntarem el nostre animal i li enganxarem
el cap i les potes.

ALTRES IDEES

RESULTAT

Després de cada lectura ja podràs fer
servir el teu punt de llibre de Pasqua!

Fem un conill amb un mitjó

MATERIAL
- Un mitjó antic.
- Una mica d'arròs.
- Fil o cinta.
- Gomes elàstiques.
- Retolador permanent.

PREPARACIÓ
1. Agafem un mitjó antic i l'omplim amb arròs.
2. Amb gomes elàstiques farem dos nusos.
3. Finalment, retallem la part de dalt en dos
per fer les orelles.
4. Decorem el nostre conillet.

ALTRES IDEES

RESULTAT

Ara ja podeu gaudir del vostre conillet
de Pasqua.

Pintem ous de Pasqua

MATERIAL

PREPARACIÓ

- Ous.

1. Agafem els ous i amb una agulla els punxem pel

- Pinzells.

"cap" i el "cul" per tal de buidar-los per dins.

- Olla.

També, els podem bullir però aleshores només seran

- Pintures.

de decoració puntual i no permanent.
2. Els pintem sencers i després els decorem al nostre
gust.

ALTRES IDEES

RESULTAT

Ara ja estàs preparat/da per amagar
els Ous de Pasqua!

Construim la Palma

MATERIAL:
- Tisores i pegament.
- Papers de colors.
- Pal.
- Colors.

PREPARACIÓ:
1. Amb els papers de colors hauràs de seguir la
silueta de la teva mà. Ho hauràs de fer diverses
vegades.
2. Després les hauràs de retallar.
3. Un cop retallades, les hauràs d'anar enganxant tal
com pots observar a la fotografia.

ALTRES IDEES:

RESULTAT:

Ara ja estàs preparat/da per beneir la
palma.

Plastelina a casa

MATERIAL:
- 3 gots de farina.
- 1 got d'aigua.
- 1 got de sal.
- 1 cullerada sopera d'oli de gira-sol.
- Colorant alimentari.
- Bol.

PREPARACIÓ:
1. Agafarem el bol i anirem afegint i barrejant poc a
poc la farina, l'aigua, l'oli i la sal.
2. Quan la massa estigui compacta, afegirem el
colorant. Si volem fer colors diferents, haurem de
separar la massa.
3. Començarem a fer formes i figures de Pasqua!

ALTRES IDEES:

RESULTAT:

Ara ja pots jugar i crear històries amb
les teves figures de Pasqua!

Recepta Mona de Pasqua
INGREDIENTS
- 4 ous.

- 5 grams de llevat.

- 150 grams de sucre.

- 2 clares muntades.

- 150 grams de farina.

- 50 grams de sucre.

- 20 grams de farina
d'ametlla.

PREPARACIÓ:
1. Primer de tot, muntarem els 4 ous i els 150 grams de sucre en un bol amb l'ajuda d'un
batedor.
2. A banda, barrejarem la farina i el llevat, els posarem en un colador i ho deixarem caure de
mica en mica sobre la mescla d'ous i sucre. D'aquesta manera evitarem que es facin grumolls.
3. Ho barrejarem bé amb una espàtula i hi anirem incorporant la farina d'ametlla sense
deixar de remenar.
4. En un altre bol, muntarem les clares a punt de neu, i quan estiguin a mig muntar, hi
afegirem 50 grams de sucre. Tot seguit, barrejarem les clares amb la mescla de farina i ous.
5. Afegirem la massa en un motlle prèviament untat amb mantega i enfarinat. El courem al
forn a 180 graus durant uns 40 o 45 minuts.
6. Passat aquest temps, el deixarem refredar i el desemmotllarem.
RECORDA:
També, hi podrem afegir una cobertura de trufa o bé, dividir-lo en dos i posar-hi crema o
nata.

Mona de Pasqua petita
INGREDIENTS
- 1 "Donut" o berlina.
- 1 Ou de xocoalta.
- Decoracions

PREPARACIÓ:
Aquesta recepta ens pot ser molt útil per aquests dies que ens trobem dins de casa. És
fàcil i senzilla. No haurem d'engegar el forn, ni embrutar la cuina i els nens s'ho passaran
d'allò més bé!
1. Només cal agafar el "donut" o berlina i col·locar-la en un plat.
2. Després, hi afegirem l'ou de xoocolata al centre de la berlina, és a dir al forat.
3. La podrem decorar amb xocolata, plomes o pollets de Pasqua!

RECORDA:
També pots fer aquesta recepta
utilitzant la base d'un coc ràpid.
Segur que et quedarà boníssim!

Recepta bunyols de Quaresma
INGREDIENTS
Massa:

Crema:

- 1/4 de L d'aigua.

- 2 gotets de llet.

- 1/4 Kg de farina.

- 2 rovells d'ou.

- 175 grams de mantega. - 2 cullerades soperes de sucre.
- 5 ous.

- 2 cullerades "Postre Maizena".

- Una mica de sal.

PREPARACIÓ:
1. Posem al foc l'aigua, la mantega i la sal. Quan comença a bullir s'hi afegeix la farina.
2. Es treu del foc i s'hi afegeixen els ous d'un en un, sense parar de remenar.
3. Per fer la crema haurem de remenar la llet, els rovells d'ou, el sucre i la "Maizena".
4. Un cop remenat ho posem a bullir i quan comenci a ser una mica espès ja tenim la crema.
5. Posem la crema dins la pasta, ho remenem i ho posem a fregir a la paella amb bastant d'oli.
6. Quan estiguin rossos els treiem, els passem per sucre i ja tenim els nostres bunyols de
Quaresma!

Quina pinta!

Sopes de lletres
També podeu jugar i fer sopes de lletres sobre la Pasqua. Les tindreu en

català, castellà i anglès. Sereu capaços de trobar totes les paraules? Ànim!

Happy
easter !

Laberints de Pasqua
El conillet està buscant el seu ou de Pasqua però cada vegada que ho
intenta s'acaba perdent en aquests laberints. Us animeu a ajudar-lo?

Gràcies a la vostra
ajuda ho aconseguiré!

Pin the tail on the bunny

MATERIAL
- Cartolina o paper gran.
- Llapis i colors.

PREPARACIÓ
1. Agafarem la plantilla del conill i la repassarem en
una cartulina o paper gran.

- Tisores.

2. Farem una rodona amb una altra cartolina per

- Plantilla conill.

simular la cua del conill i li posarem una mica de

- Cinta adhesiva.

cinta adhesiva pel darrere.

- Plantilla conill.

3. Enganxarem la cartolina amb la silueta del conill a

- Mocador.

la paret.

INSTRUCCIONS
1. Un cop tinguem la cartolina enganxada a la paret, agafarem la cua del conill i ens
taparem els ulls.
2. Per començar, ens col·locarem allunyats de la paret. Els altres jugadors ens faran girar
tres cops i ens indicaran on és el conill (dreta, esquerra, endavant, amunt...) i poder així,
col·locar la seva cua correctament.
3. Aquell jugador que ho faci millor i per tant, amb més precisió serà el guanyador.
NO es pot enganyar o donar falses indicacions!

Egg and spoon race game
Quin joc tant
divertit!
MATERIAL
- Ous.
- Culleres.
-Cintes.

INSTRUCCIONS:
1. Marcarem amb una cinta el punt de sortida i el punt final.
2. Ens posarem la cullera a la boca o a la mà i hi col·locarem l'ou a sobre.
3. Haurem d'arribar al punt final o meta el més ràpid possible sense que caigui l'ou a terra.
NO es pot empènyer els altres jugadors.

Bunny hop sack race
Que divertit!
MATERIAL
- Cintes.
- Sacs grans.

INSTRUCCIONS:
1. Marcarem amb una cinta el punt de sortida i el punt final.
2. Ens col·locarem dins del sac i ens posarem en el punt de sortida.
3. Haurem de saltar fins a la meta o punt final donant saltets com els conills. El primer que
arribi a la meta serà el guanyador.
NO es pot empènyer els altres jugadors.

Jocs online de Pasqua
Pintem ous de Pasqua:

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/eastereggscoloring/
A la caça d'ous de Pasqua!

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/easterwordsmunchman/
Puzzles de Pasqua:

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/eastereggsjigsawpuzzle/
Easter egg hunt:

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/easteregghunt/
Tic Tac Toe:

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/tic_tac_toe/

Speak and spell:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/speak/the-great-egg-hunt

Busca les deu diferències:

http://www.akidsheart.com/holidays/easter/ojs9/easterdiff1.html
Memory:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-

pairs/easter

I també, us recomanem veure aquesta pel·lícula animada sobre la Pasqua!

Us desitgem una
bona Pasqua!
#Totaniràbé

