Knutselwerkjes thema tijd:
Een klok:
Je vouwt eerst 16 vierkantjes van een groot blad.
Dan ga je aan de bovenkant en aan de onderkant de 2 buitenste lijntjes in knippen.
Deze schuif je of de middelste 2 vierkantjes heen en plak je vast. Nu heb een
‘mandje’.
Je neemt een groot rondje, vouwt deze in vieren en plakt deze op, aan de onderkant
van het mandje.
Dan neem je de cijfers 12, 3, 6 en 9. Deze plak je op, op de gevouwen lijntjes.
Daarna volgen de andere cijfers.
Nu pak je 2 zwarte strookjes. De een maak je iets kleiner. Je knipt er ook punten aan.
De wijzers worden met splitpennen vast gezet in het midden van de klok.
Dag en nacht:
Je neemt een wit blaadje. Deze vouw je 1x in de breedte, zodat je 2 helften hebt.
Links teken je dan een huis met vrolijke kleurtjes. Een zon en een boom kun je er ook
bij laten tekenen.
Rechts teken je ook een huis een maan en de boom, maar dan alleen maar met
zwart/ grijs en donkerblauw.
De linkerhelft laat je met lichtblauwe ecoline verven.
De Rechterhelft wordt met donkerblauwe ecoline geverfd.
Dag en nacht kun je ze erbij laten stempelen.
Seizoenenboom:
Vorm: duikbril. Hierin worden takken gemaakt.
Deze moeten voor elk kind 4 keer worden gekopieerd.
Het kind zet eerst de naam erop en knipt ze alle 4 uit.
Lente: tamponneren met rood en wit (bloesems)
Zomer: tamponneren met lichtgroen en donkergroen
Herfst: tamponneren met geel, rood, bruin.
Winter: niets aan doen.
Als alle blaadjes gedroogd zijn, vouw je ze dubbel. De getamponneerde kanten op
elkaar.
Deze plak je in de goede volgorde op elkaar op: lente, zomer, herfst, winter.
Je neemt een keukenrol. Deze beplak je met bruin papier.
De onderkant knip je( wortels).
Je neemt een viltje waar je een groen rondje op plakt.
De boom met wortels plak je op het viltje.
De bovenkant van de boom smeer je rondom in met lijm. Dan pak je de op elkaar
geplakte vellen. Deze plak je bovenvast en kun je hem openvouwen, en de laatste 2
blaadjes aan elkaar vastplakken.

