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“Fes volar la teva imaginació
i construeix el teu titella”

Una innocentada ben divertida i original! Fes la teva llufa caminadora
o de tija amb imaginació. Potser la llufa d’enguany té aspecte
d’extraterrestre, o potser de fada del bosc… quina millor innocentada
que enganxar a l’esquena d’algun adult una mica d’imaginació d’un infant
ben creatiu.

Tardor o Castanyada

Construeix el teu titella de tardor.
Una castanya, un bolet i un arbre.
Amb els colors vermellosos,
ataronjats, groguencs, verdosos
d’un bosc a la tardor. Amb rodets
de cartró, papers de colors, fulles
seques...

Sants Innocents o Llufa
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Pasqua o Setmana Santa

Els nens/es podran fer un titella del
conill de pasqua a partir de rodets
de cartró, tires de fulls de colors,
tela, gomets, retoladors… Un conill
de pasqua ben divertit que menja
moltes pastanagues per tenir bona
vista i no oblidar-se de cap detall!

El cavaller de St.Jordi, la Princesa, i el Drac! Una llegenda per ser
explicada amb titelles entre els nens/es. Cada infant podrà escollir quin
personatge de la llegenda té ganes de tenir en forma de titella. I després
si els nens/es estan engrescats podran manipular-lo en un espai adequat
tipus espectacle (uns manipulen i altres miren...)

Sant Jordi



Carrer de la Pineda, 39 - Torreblanca II
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel. 629 93 69 90
titelles@pengim-penjam.com

www.pengim-penjam.com
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Uns titelles que venen del fons fantàstic del mar. Un tauró/peix, una
sirena i un vaixell pirata que busca l’illa del tresor. A partir de rodets de
cartró els nens podran construir el seu propi titella. Mentre s’imaginen
una història d’aventures fantàstiques podran construir el seu personatge
del conte i ser-ne el protagonista.

Espai
Per la realització de tots els tallers és necessari un espai amb taules
i cadires.

Material
Tots els materials fungibles són aportats per la companyia
T
Edat
El nivell de treball de cada taller dependrà de l’edat dels nens/es.


