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KODOMO NO HI
Construeix la teva carpa koi i celebra 

el Kodomo no Hi amb nosaltres.



El dia 5 de maig se celebra al Japó el Kodomo no Hi, una festivitat dedicada 
als nens i les nenes. Per celebrar-ho, es fan volar estels en forma de carpa 
koi, un tipus de carpa comú amb una gran varietat de colors diferents.

Segueix aquestes instruccions per fer una carpa koi amb papers de colors, 
fes-ne una fotografia i comparteix-la a les xarxes socials el dia 5 de maig per 
commemorar amb nosaltres el Kodomo no Hi. Pots fer-ho amb les etiquetes:

#KODOMONOHI #YOKOSOTOKYO #MUSEUOLIMPIcBcN
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Què necessitarem?
• Un cilindre de cartró, pots reutilitzar un cartró de paper higiènic o de cuina.
• Pintures de colors.
• Un pinzell.
• Cola en barra.
• Paper de seda de colors.
• Tisores.
• Uns dos pams de cordill.

1. Pintem el cilindre de 
cartró d’un color i hi 
dibuixem les escates 

amb línies ondulades. No oblidis 
pintar-hi uns ulls ben grossos 
amb pintura blanca i negra.
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2. Retallem tires de paper de seda i les enganxem per la 
part interior del tub de cartró per representar la cua 
de la carpa. També pots retallar un parell de rodones 

perquè siguin les aletes.

3. Retallem una tira de paper 
ben fina i l’enganxem per 
la part exterior del tub per 

representar els llavis de la carpa.

4. Fem dos foradets a costat i costat de la boca i hi 
fem passar el cordill, que fixarem amb un nus a cada 
extrem. Procura que quedi prou cordill perquè la 

carpa es pugui penjar boca amunt.
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Aquest 2021 se celebraran els Jocs Olímpics d’estiu a la ciutat 
japonesa de Tòquio i és per això que el Museu Olímpic i de l’Esport 

Joan Antoni Samaranch ha preparat una exposició, amb el títol 
«TOKYO 2020: L’esport com a eina per canviar el món,» i diverses 

activitats sobre cultura i esport al Japó.

Si vols saber més sobre els Jocs Olímpics de Tòquio i la cultura 
japonesa, pots venir a veure l’exposició organitzada i produïda 
per la Fundació Barcelona Olímpica amb el suport del Consolat 

General del Japó a Barcelona.
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