Fastelavn-hjemmespejd
Hej alle spejdere i Tim
Vi ledere savner jer rigtig meget, og glæder os til at vi igen kan tage over i spejderhytten sammen med jer
alle og lave spejderaktiviteter igen.
Vi kan godt se at det måske har lidt lange udsigter, så derfor har vi lavet dette forløb til jer, så i har
mulighed for at tage et mærke til jeres uniform derhjemme.
Her under står der nogle opgaver der alle sammen skal løses. Der er også en skema man kan printe ud
derhjemme og krydse opgaverne af i, så snart man har løst dem. For at vi kan se i også har løst opgaverne
skal i sende et billede af den løste opgave til Louisa, så holder hun øje med at alle opgaver bliver løst. I må
meget gerne skrive i beskeden hvem der har lavet den og om vi må ligge der på facebook i en samlet video
til sidst, med alle jeres løste opgaver 
Opgaverne er noget alle kan være med til at lave, og man bestemmer selv hvor meget man gør ud af dem
 Men vi glæder os til at se en masse kreative løsninger og det kan jo være man kan få sine forældre eller
søskende med til at lave opgaverne 
Jeres svar/billeder på opgaverne skal være sendt til Louisa inden d. 28 februar 2021. I kan sende det på sms
28118230, e-mail leder.ddstim@gmail.com eller finde hende på messenger :-) Husk at skriv om vi må ligge
jeres billeder på facebook og navn på spejderen billederne kommer fra :-)

Opgave 1. Fastelavnstegning
Du skal lave en tegning der handler om fastelavn. Det kan være om hvorfor vi holder fastelavn eller om det
du bedst kan lide ved fastelavn eller noget helt andet.

Opgave 2. Tønde/pinata
Brug noget du/I har derhjemme – en papkasse, flere papkasser, gamle træfrugtkasser, mælkekartoner eller
hvad du lige kan finde på. Dekorer den fint med ting du klipper ud eller maler på den. Man kan også gå ud i
naturen og finde nogle ting man kan klistre på. Her gælder det bare om at bruge fantasien 

Opgave 3 Maske
Du skal lave en fin fastelavnsmaske. Måske en tiger? Eller en abe? Eller en påfugl? Eller? Du kan evt. finde
skabeloner på søstrene grenes hjemmeside eller andre steder på nettet.

Opgave 4 Klæde dig ud
Kig i skabe og skuffer, eller lav din egen dragt. Prøv at klæde dig sjovt ud med noget i har derhjemme 

Opgave 5 Bag/pynt fastelavnsboller

Du/I skal lave fastelavnsboller. I kan enten bage jeres egne eller købe nogle boller og pynte dem – gør det
der virker sjovest hjemme hos jer.

Opgave 6 Lav en kattedronning/konge krone
Du skal her lave en krone til enten en kattedronning eller kattekonge. Se hvad kan finde derhjemme eller i
naturen som i kan pynte dem med.

Opgave 7 Fastelavnsris
Du skal udenfor og finde nogle fine grene/ris til dit eget fastelavnsris. Bagefter skal den pyntes, enten med
noget man kan finde derhjemme i skuffer og skabe, eller i naturen.

Opgave 8 Frugtspyd eller frugtanretning
Når vi holder fastelavnsfest er der tit rigtig meget usundt på bordet. Du skal lave noget sundt der ser festligt
ud. Det kunne f.eks. være en flot frugtspyd eller en flot frugtanretning, det kunne også være man snittede
en flot æble.
Lig det pænt på en tallerken som hvis der var på en restaurant og server det til familien 

Opgave 9 Sort kat
Her skal du spørge far og mor hvorfor man tit maler en sort kat på tønden.
Du skal også lave en sort kat. Du bestemmer selv om du klipper den ud, farver den, bager den, modellere
den i moddellervoks eller trylledej, bygger den i LEGO eller??

Opgave 10 Fastelavns-leg
Du skal arrangere en leg for alle du bor sammen med. Det skal være en klassisk fastelavns-leg, f.eks.







Bide-til-bolle
Spise et æble der ligger i en spand vand
Sækkeløb
Støvlekast
Snørebånds spisning
Eller hvad for en leg i plejer at lege til fastelavn?

