
ACTIVITATS  
QUE AJUDEN

FLORS PER A LA MARE
Li portem flors a Maria

Mes de Maria 2021

1.  Fes amb els fulls de paper rectangles de 15 x 7,5 cm. Plega els rectangles en forma d’acordeó; 
plega aquest acordió pel mig i posa una grapa al centre.

2. Plega pel centre l’acordió (on està la grapa). Retalla les cantonades, arrodonint-les, per a formar 
els pètals. Desplega’ls per formar la flor i enganxa amb cola de barra. Si vols flors més grans i amb més 
pètals, pots enganxar 2 acordions.

3. Amb la cola transparent o la silicona calenta, enganxa un pompó al centre de la flor. I pel 
darrere, enganxa la flor a un pal. Si vols, pots fer fulles de paper, per un resultat més realista. 
Si vols, quan facis aquesta activitat manual, escolta la Música per Maria que et proposem a la 
web.

4. Quan vinguis a Missa o a catequesi a les tardes, al mes de maig, podràs portar-li les teves 
flors a la Mare de Déu a la Parròquia de Sant Sadurní, al costat de la porta dels locals. 

Objectiu: Fer un ram de flors per ofe-

rir-lo a la Mare de Déu. 

Què necessitem: Paper de colors, regla, pompons mini, grapadora, 
estisores, cola de barra, pals de broqueta; i cola transparent o pistola de 
silicona.

Indispensable per fer l’activitat: Pares (o avis o tiets...) i nens que esti-
min amb tot el cor la Mare de Déu.

Sabies què...?

Des de fa 400 anys a 

l’Església catòlica celebrem 

a la Mare de Déu el mes de 

maig a l’hemisferi nord. A cada 

parròquia i a cada casa es fa de 

manera diferent, encara que és 

molt habitual pregar el rosari 

en el seu honor o portar-li 

flors.

ATENCIÓ!

 Per fer servir la 

pistola de silicona 

has de tenir la 

supervisió d’un 

adult!

https://www.parroquiesmontornes.org/mes-de-maria-2021
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Instruccions pas a pas


