Doeblad
Maak een toffe slinger
Ben jij bijna jarig? En mag je een feestje geven? Maak dan
een toffe slinger! Duurt het nog heel lang voordat je jarig
bent? Geen nood! Deze slinger staat namelijk altijd heel
erg leuk. Hang hem bijvoorbeeld aan je bed. Dan word je
elke dag vrolijk wakker!
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Dit heb je nodig
•
•
•
•
•

schaar
potlood
lint of touw > In jouw mooiste kleur!
plakband van papier > Dat scheurt fijn!
leuke papiertjes
Gebruik het liefst stevig papier. Zoals behang, knutselpapier of karton. Kies voor
veel verschillende printjes. Dat ziet er feestelijk uit. Hou je van simpel? Dan kies
je gewoon voor één kleur.

Zo maak je het!
• Welk figuur vind jij het leukst? De ster, het rondje of de wolk? Knip dit figuur uit.
Kun je niet kiezen? Dan knip je ze gewoon alle drie uit.
• Trek met een potlood het figuur over op een mooi papiertje. Je mag er best veel
maken. Dan word je slinger lekker lang! Knip daarna de figuren uit.
• Leg nu het lint op de vloer. Je uitgeknipte figuren schuif je onder het lint.
Met de saaie kant naar boven. Je kunt ook een patroon leggen. Bijvoorbeeld:

Elk figuurtje maak je vast met plakband. Druk dit goed aan! Laat er steeds een
stukje ruimte tussen.
• Nu is je toffe slinger klaar! Weet je al waar je hem gaat ophangen? Plak de
slinger met plakband vast. Misschien willen je ouders ook wel even helpen.
• Hoera, nu kan je feestje echt beginnen!
(Of heb je zin om nog meer slingers te maken? Dat kan natuurlijk ook.)

Sluit aan bij school
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