
L’estiu és la millor època per sortir, divertir-se amb els amics, 
refrescar-se i desconnectar. I per poder gaudir de tot això, també cal 
parar i descansar per agafar forces. És molt probable que en algun 
moment us trobeu mirant el sostre de casa i pensant en la següent 
aventura. És per això que us proposem una decoració ben acolorida, 
aquest mòbil que segur que us farà volar la imaginació cap 
a un món ben tropical! Aquest estiu, s’ha acabat mirar les musaranyes!
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 El mòbil de
l’estiu!

Espai patrocinat

Necessitem:

01

2 palets de fusta 

Cola de barra

Plantilla per fer el mòbil

Tisores

Punxó o agulla

Fil de pescar o cordill

2. Imprimeix en color les diferents plantilles.
*També pots triar l’opció en línia 
i pinta-ho tu dels colors que més t’agradin. 

3.
 

4. Amb l’ajuda d’un punxó fes els forats, 
passa-hi el fil de pescar i penja-ho tot 
de l’estructura buscant l’equilibri.
Ara només cal que busquis un bon 
lloc per penjar-lo. Bon estiu!

 

Retalla les diferents figures seguint les 
marques de tall. Enganxa la part del dors 
que li correspon a cada frontal.  
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1. Lliga els dos pals de fusta just pel mig,
formant una creu entre ells.

 

Plantilla
Retallar

Perforar
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