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Grans idees per passar grans moments!

CREA els teus propis 
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Jugar amb titelles és divertit,  
però fer-los encara pot ser-ho  

molt més!

Animals esbojarrats, pirates  
temeraris, delicades ballarines, 

ombres monstruoses... són alguns dels 
projectes que ens proposa aquest llibre a 
partir d’instruccions senzilles, materials 
accessibles i la imaginació desbordant  
de nens i nenes de 3 a 99 anys!

Emprant tècniques molt variades –titelles 
de dit, de mitjó, de pal, manyoples 

de paper, etc.–, els resultats sorprendran 
els petits artistes i estimularan la seva 
creativitat. Després de l’èxit dels títols 
anteriors, l’autora de Crea les teves joguines 
i Juga amb les estacions ens torna a 
captivar amb noves idees que ens faran 
passar grans moments.
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     Titelles  
     i marionetes

Materials:Que comenci l’espectacle!

En aquest llibre t’ensenyarem a 
confeccionar titelles, aquelles 

figures que prenen vida gràcies al 
moviment de les teves mans. Hi 
ha titelles ben diferents. Ara te’n 
presentarem els més coneguts:
 
Titella de vareta: 
És el que es mou articulant els 
membres del ninot amb unes 
varetes o tiges.
 
Titella de guant: 
És un ninot que es manipula 
col·locant-hi la mà a dins.

Titella de dit: 
És un petit cap que es posa com  
un didal al dit.

Marioneta: 
És un ninot manipulat des de dalt 
per mitjà de cordes o fils.

Titella d’ombra: 
És una figura plana articulada, 
translúcida, opaca o acolorida. 
Quan es posa en moviment, els 
espectadors en veuen l’ombra.

Són molts els materials que podem 
reciclar per donar-los una nova 

utilitat. És molt pràctic el costum 
d’anar guardant en una caixa grossa 
els materials que anem trobant 
durant el nostre dia a dia. De segur 
que se’ns acudeixen un munt d’idees 
per convertir-los en una manualitat 
ben creativa. Però primer els hem de 
netejar, pensem-hi. Som-hi?

Els materials següents, els has 
de fer servir amb precaució i, si 

convé, demana a un adult que t’ajudi:

    Tisores: retalla amb seguretat 
utilitzant unes tisores que tinguin la 
punta rodona.

Filaberquí: forada el cartró amb 
facilitat, però vés amb compte perquè 
sol tenir la punta molt esmolada.

Agulla de cosir: és ideal per rematar 
i unir les peces de tela. Fes-ne servir 
una que tingui la punta arrodonida.

Cola extraforta: fes-la servir amb 
precaució quan et calgui enganxar 
una cosa molt resistent. Vigila que 
no gotegi.
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2 Vesteix:
Fes servir retalls de tela per 
vestir el titella de la princesa. 
Decora-li els cabells posant-li 
una cinta al voltant del cap. 
Fes servir la cola per fixar la 
tela a la cullera.

Una princesa de llegenda!      Culleres
    de fusta

Converteix unes culleres de fusta en 
uns titelles per passar uns moments 
increïbles amb els teus personatges 
preferits. En aquest cas hem optat per 
fer personatges medievals, i així podrem 
recrear històries de princeses i 
castells. Som-hi!

Cintes

Gomes 
elàstiques

Culleres  
de fusta

Materials:

Imperdibles

Dibuixa:
Fes servir una cullera de fusta per 
convertir-la en un titella. Enganxa-
hi dues rodones de paper com a ulls 
i pinta-li la cara amb llapis de colors. 
Després enganxa-hi trossos de llana 
per fer-li els cabells.

Decora la figura del rei amb 
una corona de cartolina 
al cap. Fes servir teles 
d’estampats vistosos i 
botons de colors.

Decora: 4

          Llarga vida al rei!

També pots fer servir 

imperdibles per  

fixar les peces  

de tela.

Consell:

3 Crea:
Confecciona tot de 
personatges diferents 
seguint la mateixa tècnica.

Tisores

Botons

Llapis  
de colors

Llana

Teles

Cola especial per a 
manualitats i  

petit pinzell per 
aplicar-la

Cartolina
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Culleres
    de fusta

Vet aquí que una vegada  
     hi havia...

Dissenya:
Confecciona el príncep 
de la mateixa manera. 
Fes servir un retall de 
tela i fixa’l amb cola per 
representar un barret.
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Un cop creats tots els 
teus personatges, inventa 
una història o representa 
un conte que coneguis 
amb els teus nous titelles. 
Diverteix-te donant-los 
vida i caràcter!

Acaba: 7

Confecciona una  
capa de tela i fixa-la 
amb imperdibles o  
cola. Tria les teles 
i els colors que més 
t’agradin.

Imagina: 6

Fes servir un  

pinzell petit per  

aplicar la cola a  

la tela.

Consell:

Personatges medievals  
de conte! 


