
 

 

Este obradoiro adáptase á idade das vosas crianzas pois, dependendo 

do que queiran facer, REQUIREN A PREPARACIÓN DO MATERIAL POR 

PARTE DUN ADULTO. Eles e elas colaboran como mellor saben: combinando 

cores, recortando e pegando papeis de cores, olliños, aletas e, sobre todo, 

deseñando como van ser os peixes, baleas, medusas ou outros animais e 

seres que se vos ocorran, ademais das xoias para toda a familia. Podédelo 

facer ao longo de  dous días.  

Seguimos os seguintes pasos. 

FAMILIA: 

- Corta as botellas e as bases dos vasos de iogures, flans e envases 

de galletas. 

- No caso das botellas, derretede co chisqueiro os cantos, así 

evitamos cortes. No caso de iogur, flans e envases de galleta é 

suficiente cortalos coa tesoira, pero haberá que revisar. Alén disto, 

pódese pegar cinta adhesiva de cores, transparente e ao mesmo 

tempo protexe. 

- Se queremos facer un móbil temos que buscar un pau, percha, algún 

obxecto en que colgar as nosas creacións, só así se poderán mover. 

-  

MÓBIL DE PEIXES 

Para elaborar os peixes do móbil que fixemos, 

inspireime nos peixes que vin un día, consultando  

Google, na páxina https://meaningfulmama.com/.  

1 peixe = 1 botella de plástico grande. 

- Cortamos máis da metade da botella sen 

tapón. 

- Visualizando o peixe, prememos con 

forza apertando o plástico e cortamos coa 

     tesoira os laterais e a fronte, para darlle máis 

     abertura. 

- Pegamos con cinta adhesiva as aberturas 

que fixemos antes. Prememos de novo para sacar o  aire e tapar a 
botella co tapón (intentámolo de varias maneiras e esta é a mellor). 

- Facemos un burato na “suposta cachola” do peixe cun obxecto 
punzante (nós fixémolo cunhas tesoiras grandes e longas, foi a 
mellor forma pois, coa presión doutros obxectos, abolabamos a forma 
de cono da botella e da “cabeza” do peixe). 
 
 
 
 

https://meaningfulmama.com/


 
 
 

- Abrimos o tapón, metemos as tesoiras co fío (do que vai colgar no 
móbil) collido pola punta, saíndo polo burato que anteriormente 
fixemos, e unha vez fóra, facémoslle un nó. O primeiro peixe xa está 
tecnicamente feito. 
  

- Decoramos libremente con ROTULADORES PERMANENTES, con 
purpurina… Se non queredes que usen rotuladores permanentes 
sobre o plástico, podedes recortar e pintar sobre diferentes tipos de 
papel para reutilizar os que teñades pola casa, de xornais, revistas…, 
e pegalos. Lembrade equilibrar o peso do que pegades co eixe no 
que poñedes o fío! 

 

- Atamos os peixes, ou animais que queirades facer, ao soporte que 
eliximos (pau, percha, etc. que tamén podemos decorar) e 
colgámolos. Se vivimos nun lugar ao aire libre, podémolo colgar fóra; 
se vivimos nun piso ou nunha casa, nun lugar ao lado dunha ventá, 
que lle dea a luz, incluso o aire, para velo mover. 
 
 
MEDUSA  

 

- 

 1 medusa = 1 botella grande 

- Cortar un pouquiño máis arriba da base, para facer a umbrela. 
 

- Desde a metade e ata case a boca, cortar de forma  vertical, cunha 

tesoira grande, para facerlle os brazos e os tentáculos. 
 

- Facerlle un burato á umbrela cun obxecto punzante (nós fixémolo 

cunha chave de parafusos, está moi duro o centro da base da 

botella!). 

 

- Decoramos libremente con ROTULADORES PERMANENTES, con 
purpurina… Se non queredes que usen rotuladores permanentes 
sobre o plástico, podedes recortar sobre diferentes tipos de papel 
para reutilizar que teñades pola casa, de xornais, revistas, etc. e 
pegalos. Lembrade equilibrar o peso do que pegades co eixe no que 
poñedes o fío! 
 

- Pegar con cola forte ou silicona a boca no interior da umbrela. 

*A medusa pódese converter nun ser doutro planeta ou nunha vasoira 

dependendo da temática do voso móbil. 

 

 XOIAS 

1 colar = 1 base dun vaso de iougur   

- Cortar a base dun iogur, flan ou envase  

de galleta cun cortador e rematalas,  

se é preciso, cunha tesoira, para  

 



 

 

 

 

 

evitar cortes. Se aínda así non se está conforme, poñer ao redor 

cinta adhesiva transparente ou de cores. 

 

- Facemos un burato co perforador ou ben cunhas tesoiras, amodiño. 

No caso dos aneis non fai falta. 

 

- Decoramos libremente con ROTULADORES PERMANENTES, con 

purpurina, etc. Se non queredes que usen rotuladores permanentes 

sobre o plástico, podedes recortar diferentes tipos de papel para 

reutilizar que teñades por casa, de xornais, revistas, etc. colorealos e 

pegalos. Engadides purpurina, pedriñas, papel de prata dunhas 

chocolatinas (que tiñamos gardadas, por exemplo) e ben bonitas que 

van quedar! 

 

- Fixemos aneis aproveitando os ocos dos envases de galletas. 

Pegamos dentro deles unhas boliñas de plastilina. Por fóra, collemos 

papel de prata duns chocolates e fixemos un “churro” que pegamos á 

base do envase, para logo axustar ao dedo. 

 

 

 Esperamos que este obradoiro sexa unha inspiración para que 

fagades moitas cousas máis  e moi diferentes pero sobre todo que… 

 

…APRENDADES e vos DIVIRTADES XUNT@S,  EN FAMILIA!!! 

 

 

           Lucía Lence Expósito 


