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Voor een frisse blik

roZe veRrekiJker

1 Knip twee rechthoeken uit
de stof of het vilt. Deze stukjes
stof moeten zo groot zijn dat ze
om de wc-rol passen. Knip ook
twee 2 cm brede stroken voor
de rand.

2 Met de plakstift plak je de
stukjes stof om de wc-rol heen.

3 Knip een vierkant uit het
sponsje van 2 bij 4 cm. Knip het
schuurvlak eraf, maar zorg ervoor dat het vierkant 2 cm dik is.

4 Plak het sponsje met knutsellijm tussen de twee wc-rollen.
Als je het lijmpistool wilt gebruiken, vraag dan een volwassene
om je te helpen.

5 Maak gaatjes in de uiteinden van het lint. Boor een gaatje
in de zijkanten van de verrekijker. Maak het lint aan de verrekijker vast met de splitpennen.

* 2Schwcaar-rollen
* Vilt of sto
f
* Pla
kstift
* Sponsje
* Lijm
tool
* Lint pis
(60-70 cm lang, 1 cm
breed)
*
* 2 splitpennen
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Spel:
Voor dit spel moet
je handig zijn.
Slinger de vlieg de
lucht in en
probeer deze met de
kikkerbek
te vangen. Je mag
natuurlijk
maar één hand gebru
iken.

Voor praatjesmakers

vlOtte KikkeRvangeR

1 Teken met een potlood een
lijn in het midden van de wc-rol.
Teken op de lijn twee boogjes
voor de ogen van de kikker.

2 Knip nu de kikker uit en
maak de bek van de kikker ietsje
wijder door iets lager te knippen.

3 Verf de kikker groen. Zet
twee donkergroene stippen
tussen de ogen van de kikker.
Verf de binnenkant van de
bek roze en laat de verf goed
drogen.

4 Druk de rol aan de onderkant plat. Boor een gaatje in het
midden van de onderkant. Trek
het touwtje door het gaatje en
knoop het vast. Aan het andere
uiteinde van het touwtje knoop
je de wasknijper vast.

5 Plak een strook stof van
2 cm op de onderkant. Krul het
rode cadeaulint met de schaar
en plak het in de bek. Plak nu de
wiebeloogjes op de goede plek.

6 Knip uit een stukje stof kleine
vleugels. Zet deze vleugels vast in
de wasknijper. Klaar is de vlieg.

Wc-rol
* Po
* Schatloarod
* Groe
ne, donkergroe
* en
ne
roze verf
* ToKwuwast
* Miniwtje
* Knut asknijper
* Restj sellijm
* Restj e stof
* 2 wiebe cadeaulint
eloogjes
*

Denk je dat de kikker de
vlieg te pakken krijgt?
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Aanvallen!

piTtige pompOnkatApult

1 Neem een ballon en maak
een knoop in het tuitje. Knip een
stuk van de ballon af en schuif
deze over de wc-rol.

3 Neem de vork en wikkel de
wollen draad circa dertig keer
om de tanden van de vork. Trek
een draad onder de wol tussen
de middelste vorktanden door.

2 Knip van de andere ballonnen het tuitje af en een stuk van
de bovenkant. Trek ze over de
wc-rol. Prima, nu is de katapult
klaar.

6 ballonnen
* Sc4-ha
* Wc-roar
l
*
* WVoolrk met vier tanden
*

Maak gelijk meer zachte
kogels voor een kleurig
pompongevecht.

4 Maak een strakke knoop in
de omwikkelde wollen draad.
Trek de vork eruit, knip de lussen
door en knip de pompon zo dat
hij mooi rond wordt.
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