May the fourth
med Navet!
J

ust idag firas Star Wars dagen över hela världen eftersom denna datum för
tankarna till Star wars citatet ”May the force (fourth) be with you”. Ni som
liksom vi på Navet tycker det är skäl nog att hitta på spännande aktiviteter kan
med fördel titta lite närmare på den här sidan. Ni som möjligen inte gillar Star
Wars kan säkert göra motsvarande aktiviteter fast med andra motiv!

Darth Vader

Du behöver: svart papper, blyertspenna, svart penna, ev
vit penna, papperslim

2.

Gör så här:
1. Klipp ut en kvadrat med sidan 10-12 cm.
2. Vik på mitten. Tryck till vikningarna ordentligt.

3.
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4. Öppna upp igen till den stora triangeln.
5. Vik ner mittfliken på den del som är närmast dig (bara
ett lager).
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Ät ett roligare äpple
Gör så här:
1. Skär ut en smal klyfta från äpplet. Dela i 2
delar. Dela en tandpetare i 2 bitar och sätt fast i
halvorna. Sätt fast äpplebitarna som öron till Yoda
(ev kan de behöva rundas lite för att passa bättre till
äpplesidorna).
2. Dela russinen på mitten. Rulla de två halva bitarna
till 2 små ”bollar”.
3. Dela tandpetaren i 2 bitar. Sätt fast en marshmallow
och en russinboll på varje. Tryck fast som ögon.
4. Skär bort ytterligare en riktigt smal klyfta från
”bakhuvudet” på äpplet. Skär ut ögonlock från den.
Sätt fast med bitar av tandpetare ovanför ögonen.
5. Tryck in pennkorken i äpplet där näsan ska sitta.
Peta bort det gröna inuti ringen.
6. Skär ut munnen försiktigt.
7. Pensla de delar som nu saknar skal med citronsaft
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7. Klipp ut en halvcirkel av den pappersbit du inte har
använt ännu, ca 4-5 cm i basen.
8. Vik den på mitten. Klipp av en liten rund bit. Limma
fast.
9. Klipp ut en liten triangel och limma fast
mot den övre delen.
10. Rita ögon och andra svarta detaljer (se bild).
11. Rita resten av detaljerna i vitt eller i blyerts.
Använd som bokmärke i din favoritbok!
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så blir de inte bruna lika fort.

6. Vik upp från vänster och höger och stoppa in flikarna.
Vänd så att den tjockare delen ligger uppåt.
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Du behöver: stort grönt äpple, liten vass kniv,
tandpetare, några minimarshmallows, några russin,
citron, pensel, liten pennkork

Orgamibokmärke

3. Vik båda flikarna uppåt.

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med KNIVEN!
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Nästa gång gör vi sånt som rullar

