
Fruiter d’origami 
i/o collage amb fruites.

Manualitat #desdecasa



Fruiter d’origami i collage amb fruites
Objectius:
Identificar les fruites que hem escollit per posar en una maqueta, i informar-nos de les  
vitamines i beneficis que ens aporten, mentre treballem una manualitat amb papiroflèxia.

De forma complementària, a la biblioteca es poden consultar llibres sobre els aliments.

Fonts on consultar informació de fruites:

Nyam! : sobre allò que mengem / Diana Oliver ; il·lustrat per Carmen Saldaña. 
Picassent (València) : Andana Editorial, octubre 2020.

Dificultat: 
Mitjana - Baixa



Material que necessitem:

Plantilla del fruiter i de les fruites, 

cartolina blanca, paper d’embolicar 

estampat, full blanc i goma d’enganxar.

(Si ho prefereixen en lloc de les 

plantilles per pintar, els infants poden 

retallar fotografies de fruites de 

catàlegs o fulletons dels supermercats).

Estris:

Llapis de colors, retoladors, llapis i 

tisores.



Plantilla A



Plantilla B



1r pas: 
Imprimim la plantilla de les fruites; les pintem i 
retallem. (Una altra opció, és retallar-les de 
publicitat de supermercats).

2n pas: 
Imprimim la plantilla del fruiter i el retallem. Tot seguit, 
el posem sobre una cartolina blanca i amb un llapis en 
resseguim la plantilla. Fem i retallem el dibuix del 
fruiter dues vegades. 



3r pas: 
Decorem el fruiter, tot dibuixant floretes o sanefes a
la part de dalt, només en una cara, la que es veurà, i
ho pintem.

4t pas: 
Pleguem per la meitat els gerros i n’enganxem amb 
goma adhesiva de cadascun una meitat de dins (on 
no hi ha dibuixos) que serà un lateral en un, i el seu 
oposat, en l’altre.



5è pas: 
Amb el full blanc fem un tapet o cobretaula: primer, 
pleguem el full per la meitat i, tot seguit, el tornem a 
plegar per la meitat. Llavors, en una cara hi dibuixem una 
línia corba que faci ones i retallem tot seguint la línia.

6è pas: 
Una vegada retallat despleguem el paper i veurem com ha 
quedat. Aleshores, el tornem a plegar per la meitat.



7è pas: 
Pleguem les bandes de les onades cap a dins tot 
fent un triangle.

8è pas:
Fem uns foradets per la vora dels plecs amb les 
tisores. 

Després despleguem el paper, i ens sortirà un tapet 
molt bonic.



9è pas: 
Parem la taula:

Damunt d’una cartolina gruixuda que ens serveixi de 
base (de 40 cm per 25 cm), hi posem el paper 
estampat que haurem retallat de la mateixa mida i 
l’enganxem sobre la cartolina.  

10è pas: 
A continuació, enganxem el tapet al bell mig de la 
base que ja té el paper estampat i que fa d’estovalles.



11è pas:
Passem a enganxar totes les fruites a la part de dalt 
del fruiter.

12è pas:
Fem un plec en forma de pestanya a la base del gerro. En la 
meitat doblegada, hi haurem de fer un petit tall perquè encaixi.

Tot seguit, per enganxar el fruiter damunt la base, posem goma 
adhesiva a les pestanyes del peu del gerro. 



I vet aquí, una mostra del fruiter de paper dempeus i a taula.
Ara ja podeu fer el vostre #acasa 


