
 

4.1 Kaarten maken 4.1 

Lesblad voor de leerkracht Aantal kinderen: 4 

 

Doel(en) van deze activiteit: 
• Ervaringen opdoen met verschillende 

technieken om (wens)kaarten te ma-
ken, waar beweging in zit. 

 

Materiaal dat in de doos moet zitten:  
• prikpen 
• prikmatje 
• 4 scharen 
• plakband 
• splitpennen 
• pakje viltstiften 

 
Wat nog meer nodig is: 
kopieën van de kopieerbladen 
 
Uit de middenbouwkast: 
lijm  
 
Uit de centrale kast: 
A4 gekleurd papier 
 

Opmerkingen: 
Leerlingen moeten kiezen uit de verschil-
lende modellen. Er is niet voldoende tijd om 
alle drie de modellen te maken! 
 
Suggestie(s): 
Deze activiteit kan ook heel goed met de 
hele klas uitgevoerd worden. 
 

Beschrijving van de activiteit: 
De leerlingen bekijken de drie modellen. 
Ze kiezen één van de drie modellen. 
Ze maken de kaarten volgens het bijbehorend werkblad. 
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4.1 Kaarten maken 4.1 

Lesblad voor de leerling  

 

Wat er in de doos zit: (en er dus ook weer 
in moet zitten na afloop van de activiteit)   

• prikpen 
• prikmatje 
• 4 scharen 
• plakband 
• splitpennen 
• pakje viltstiften 
 

Wat je nog meer nodig hebt: 
een kopie van het kopieerblad van de kaart die je gaat maken 
 
Uit de middenbouwkast: 
lijm  
 
Uit de centrale kast: 
A4 gekleurd papier 
 
Wat je moet doen: 
Je gaat een kaart maken, die kan bewegen. 
Je mag kiezen uit 3 verschillende modellen. Kijk naar de tekeningen: 

a. Hierop beweegt een wieltje, waarop je iets kunt schrijven of tekenen. 
b. Hierop beweegt de snavel van een vogel. 
c. Hierop komen olifanten te voorschijn. 

Kies een model. 
 
Zo maak je de kaart met het wieltje (a): 

1. Je hebt nodig kopieerbladen a.   
2. Volg precies de stappen op werkblad a.  

 
Zo maak je de kaart met de snavel (b): 

1. Je hebt nodig kopieerblad b.  
2. Volg precies de stappen op werkblad b. 

 
Zo maak je de kaart met de olifanten (c): 

1. Je hebt nodig kopieerblad c.  
2. Volg precies de stappen op werkblad c. 
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