BLADERMASKER MAKEN
In de herfst verkleuren de
bladeren aan de bomen
van het voedselbos. Bijna
elke dag ziet het bos er
weer anders uit dan de
dag ervoor. Langzaamaan
vallen de bladeren van de
bomen. Met deze bladeren
kan je allerlei mooie dingen
knutselen. Bijvoorbeeld een
herfstmasker!
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Stap 1:

Neem je tasje of bakje mee en ga naar het voedselbos.

Stap 2:

Kijk goed om je heen in het bos. Wat voor kleur bladeren zie
je allemaal? Als je een stukje door het voedselbos loopt kom
je veel verschillende bomen en struiken tegen, zie je dat elk
soort een ander vorm blad heeft? Zoek de bladeren die jij
het mooist vindt. Verzamel je zoveel mogelijk verschillende
kleuren, vormen en maten? Of juist allemaal dezelfde?

Stap 3:

Neem de verzamelde bladeren mee naar huis en zoek daar
alle knutselspullen bij elkaar. Om te beginnen gaan we de
basis voor het masker maken. Print het sjabloon op de
tweede pagina uit en gebruik deze als mal op het karton. Als
je geen printer hebt kan je het masker natuurlijk ook natekenen. Knip of prik het masker uit en vergeet ook de gaten
voor de ogen niet.

Stap 4:

Nu de vorm van je masker klaar is ga je deze versieren. Plak
met lijm de bladeren op het masker. Wanneer je klaar bent
laat je het masker goed drogen. Als de lijm droog is prik
je aan de zijkant twee gaatjes en daar rijg je de elastiekjes
door. Je masker is nu af en je kan hem op doen! Heb je al in
de spiegel gekeken? Herken je jezelf nog wel?
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