8.procházka
PO STOPÁCH MASOPUSTU
Čeká nás týden plný sluníčka, proto jsem si vybrala pro tento týden procházku k
řece, abychom se před sluncem neschovávali v lese. Vezměte s sebou dětem
koloběžku, kolo nebo odstrkovadlo, určitě si to lépe užijí.
Minulý víkend by býval proběhl známý Mokropeský masopust, který začíná na
Masopustním náměstí, kde naši procházku zahájíme a můžeme i zakončit. Na náměstí
je stále k vidění krásně ozdobený strom dobrotami, které vytvořily děti z MŠ
Topolská. A protože k masopustu neodmyslitelně patří masky, budete je při procházce
hledat. Opět jsem malovala na kameny, které jsou položeny při cestě na zemi a
najdete na nich obrázky postav/masek, které byste na masopustu určitě potkaly.
Dohromady jich je 10 a jsou rozmístěny po celé trase vyznačené v mapě (viz příloha).
Na procházce narazíte na krokodýla a také na srnce v životní velikosti. Na pláži
můžete malovat do písku nebo možná i něco z písku postavit a ve skateparku si
pořádně zajezdit na koloběžce.
Dále si doma můžete vyrobit ze starých lichých ponožek 2-3 jitrnice (jednoduše
vycpeme vatou a špejlí zakončíme) a s nimi si na naší procházce pohrát – házet mezi
sebou, házet na cíl, vytyčit dráhu na slalom, schovat jitrnici a dítě hledá, zahrát s
jitrnicemi divadlo. Určitě vás něco napadne.
U pláže je příjemné posezení, kde si nejen můžete dát svačinku, ale i něco vyrobit,
například masopustní růžičky z krepového papíru. Návod najdete na další straně. Jen
je zapotřebí s sebou vzít nastřižený krepák, gumičku nebo provázek, špejli a
bezbarvou lepící pásku.
MASOPUSTU ZDAR !

Růže z papíru – rychlý návod na výrobu
květiny z krepového papíru
Růži z krepového papíru máme spojenou především s pouťovými střelnicemi. Její
výroba není vůbec složitá. Zvládnete to i doma s dětmi.

Jak na výrobu růže z krepového papíru?
Potřebujeme kousek krepového papíru, gumičku a špejli a izolepu. Ustřihneme si pruh
papíru dlouhý cca 60 cm a široký cca 6 cm. Z jedné strany pruh papíru nabíráme.

Zároveň motáme papír
dokola tak, aby vznikl květ.

Květ upevníme gumičkou. Hotový květ propíchneme špejlí. Uvnitř květu necháme
dostatečně dlouhou část špejle.

Kousek zeleného papíru omotáme kolem gumičky a upevníme izolepou.

