bovenbouw

Week 3: 18 - 22 januari
Versiering

December, de ‘feestmaand’ is voorbij. Je hebt misschien kerst gevierd of een ander lichtjesfeest.
Of helemaal niks, kan ook. Was je huis versierd? Zijn er nu nog steeds kaarsen, beeldjes, ballen of
lichtjes in de kamer? Ik vind het altijd jammer als alles weer wordt opgeruimd.

Vandaag ga je je eigen slinger maken! Om ook in januari het huis gezellig te maken.

Ken je die papieren slingers met poppetjes? Op een gevouwen blaadje knip je 1 poppetje uit. En als
je het blaadje uitvouwt, heb je een slinger van wel 10 poppetjes! Zoiets ga je nu zelf maken.
Voor een uitleg, kun je hier kijken, of hier.

Ga naar de volgende pagina om de opdracht te bekijken

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97

Wat heb je nodig: 2 A4 blaadjes, potlood of pen, schaar, plakband of lijm

Wat ga je doen:
1.

Bedenk twee figuren waar jij een slinger van wil maken. Eén figuur moet iets zijn wat je leuk
vindt of waar je op hoopt (bijvoorbeeld de zon, je school, lekker voetballen). De andere figuur
moet iets zijn dat minder leuk is (zoals regenwolken, vaccinatiespuiten of kriebelsjaals). Want
ook die dingen horen erbij, en dan kun je ze net zo goed ‘vieren’.

2.

Knip elk A4’tje in twee stroken. Maak twee verschillende slingers: één van het leuke ding, en
één van het minder leuke ding. Plak de stroken van één A4tje aan elkaar, zodat het een lange
strook wordt. Vouw deze strook heel vaak dubbel, totdat je een kleine rechthoek overhoudt.

3.

Je hebt nu twee gevouwen papiertjes. Teken nu op het ene gevouwen papier het leuke ding
en op het andere het minder leuke ding. Zorg ervoor dat de figuur aan beide kanten de zijkant
raken, of teken er extra ‘uitsteeksels’ aan.

4.

Knip je figuren uit en vouw je slingers uit. Gelukt?

5.

Stel je voor dat je een feest geeft voor je leuke figuur (bijvoorbeeld voor de school of je voetbal). Of juist een afscheidsfeest, omdat je het nooit meer wil zien voor je minder leuke figuur.
Schrijf een uitgebreide uitnodiging, waarin je beschrijft waarom je het feest geeft en of je figuur wel of niet welkom is. Beschrijf ook wat jullie gaan doen en wat jullie eten…

6.

Hang je slinger ergens in huis! Maak een foto van je slinger en de uitnodiging en stuur die
naar de juf of meester!

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97

