
ACTIVITATS 
DINOSAURES



 
I una vegada fetes us demanem que
feu una fotografia i ens la feu arribar a
mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp  610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.

MANUALITATS 

Estem desitjant que ens sorprengueu
amb les vostres fotografies.

Aquestes fotografies les penjarem a les
nostres xarxes socials per tal que tota la
ciutadania pugui gaudir d'elles. 

Aquesta setmana us proposem fer
activitats relacionades amb els
dinosaures.



Aquesta setmana us proposem fer una careta de dinosaures, imprimir-les i
pintar-les o podeu imprimir i fer-les sobre altres materials com poden ser la
goma eva, cartro, feltre... 
 

MANUALITAT CARETA
DINOSAURE 

TRICÉRATOPS



REX



PASTA DE SAL 
 
 
En un bol barregeu una tassa de sal, dues
tasses de farina i una tassa d’aigua i ho feu
 fins que us quedi una massa compacta.
 
Si volem fer una quantitat gran de massa de
sal, podeu fer-ho però heu de tenir clara la
relació de  proporcionalitat entre els diferents
ingredients: 1 part de sal, dues parts de farina
i una part d’aigua.
 

Un cop teniu la pasta de sal feta ja podeu començar a fer les figures de
fòssils  que vulgueu i les col·loqueu amb ajuda d’un familiar a una safata
amb paper de forn per enfornar-les.
 
 

FOSSILS DINOSAURESMaterial 
 
- sal fina
- farina
- aigua
- bol
 -forn
 -paper de forn
 -safates per enfornar



Perquè les creacions durin moltíssim temps cal deixar la pasta
assecar unes hores a l'aire lliure i anar-girant, perquè s'assequi per
igual per tots els costats. Després és recomanable enfornar, per
assegurar-vos que queda ben seca la massa. Poseu el forn a 100
graus màxim i anar-girant també. Si us passeu amb la temperatura
del forn és possible que la massa s'esquerdi.
 
En 15 minuts la traieu del forn i
quan estigui freda es pot pintar amb aquarel·les i envernissar.



PINTA I FES ELS TEUS DINOSAURES  



TRICÉRATOPS

STÉGOSAURA

TYRANNOSAURUS
REX

BRACHISAURUS

VELOCIRAPTOR

PARASAUROLOPHUS

PTERANODON

RELACIONA NOM AMB FOSSIL 



TROBA EL CAMÍ



#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 

Aprofiteu per llegir molt o que els
vostres familiars us expliquin

contes . 


