Maken van iglo's
Geef de kinderen een cirkel en laat hen op de randjes
suikerklontjes plakken. Dit is voor kinderen een
handige houvast om mee te beginnen. De rest volgt
van zelf. De iglo's staan leuk op de wintertafel!

Sneeuwpop van papier maché!
Blaas 2 ballonnen op en maak deze m.b.v ducktape
aan elkaar vast. De kinderen plakken beide
ballonnen vol met krantenpapier. De laatste paar
lagen mogen de kinderen met wit papier doen.
Het hoedje is gemaakt van een plastic soepkom.
Neem een grote cirkel en knip hier de omtrek van
de soepkom uit. De kinderen beplakken de
soepkom met zwart sitzpapier. De kinderen hebben wantjes uitgeprikt voor op
de takken.
Laat de kinderen zelf ogen tekenen en een mond. Zo krijgt iedere sneeuwpop een
eigen gezichtsuitdrukking. Om de sneeuwpop echt af te maken mogen de
kinderen een sjaal knippen en knopen plakken.
Om de sneeuwpop te laten staan neem je eens strook dik karton.

Winterlandschap
Voor

dit

mooie

papiermaché
handdoekjes
wordt eerst
gemaakt. Dit

landschap

heb

je

en wcpapier of papieren
nodig. Op een stuk karton
met papier het landschap
doe je door het papier te

besmeren met lijm en dan in de juiste
vorm op het karton te plakken. Je krijgt door deze werkwijze een 2d effect. Als
het werk droog is kan het geverfd worden. Eventueel kan ook met watjes de
sneeuw gemaakt worden. De zilveren rand geeft een extra chique effect.
Sneeuwster knippen
Benodigdheden:
- Witte vouwblaadjes;
- Gekleurd A4-papier;
- Schaar;
- Lijm.
Werkwijze:
1) Vouw het vouwblaadje twee keer dubbel;
2) Knip aan alle kanten figuurtjes;
3) Vouw het vouwblaadje weer open voor het resultaat;
4) Plak de sterren op een mooi gekleurd vel.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Pindaketting rijgen
Benodigdheden:
- Zak pinda’s;
- Naald en draad;
- Prikpen en matje.
Werkwijze:
1) Rijg de draag aan de naald;
2) Leg een pinda op de prikmat;
3) Prik met de naald door de pinda en trek het touw erdoor;
4) Rijg zo een hele ketting;
5) Hang de ketting buiten voor de vogeltjes.
Tip: Maak eerst een gaatje met de prikpen als het met de naald niet goed lukt

Sneeuw in een potje
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•

Leeg potje met deksel.
Lijm
Poppetje.
Glitter.
Glycerine.

Vul het potje met water en doe het deksel erop. Kijk dan of het potje met de
deksel niet lekt.
Lijm het poppetje, wat wel in het potje moet passen, vast aan de binnenkant van
de deksel. En laat de lijm goed drogen. Niet meteen verder gaan anders laat de
lijm weer los.
Doe de glycerine, die je kan kopen bij de apotheek, in het potje en vul het aan
met water. Doe dit in de verhouding 3 eenheden glycerine op 1 eenheid water. Nu
doe je de deksel erop en moet je flink schudden. Open het potje weer en doe er
wat glitter in. Draai nu de deksel stevig vast en daar heb je sneeuw op bestelling.

Wintertekening
Teken met een passer of met behulp van een bord een
cirkel en knip deze uit. Teken in deze cirkel je
winterlandschap.
Leg je tekening omgekeerd op een ander zwart papier.
Maak rond je cirkel een rand met wit of een andere
kleur krijt. Dit krijt veeg je verder uit met je vinger.
Om te zorgen dat het niet meer vlekt kun je er haarlak
op spuiten.
Plak daarna je rondje met de tekening op het andere
vel papier en je wintertekening is klaar!

Sneeuwvlok
Benodigdheden: Veel closetrolletjes, schaar,
nietmachine, witte en blauwe verf, kwast,
eventueel glitterlijm
Knip de closetrolletjes in 4 smalle rolletjes. Niet
een kring van 6 rolletjes, niet dan 6 groepjes
van 4 rolletjes. Niet alles aan elkaar. Schilder
de rolletjes helemaal wit. Schilder de bovenste
randjes blauw met de platte kant van een kwast.
Versier deze randjes met glitter(-lijm).
Sneeuwmannen-mobile
Benodigdheden: Gekleurd papier, stevige witte
draad, schaar, lijm
Ieder kind krijgt een (katoenen) draad van ongeveer
een meter lang. Bovenin het touwtje wordt meteen
een lusje geknoopt, waar ze straks mee worden
opgehangen. Bovenlijf, onderlijf en hoofd worden
allemaal twee keer uitgeknipt, waarbij het onderlijf het grootst en het hoofd
het kleinst is. De sneeuwman wordt "met het touwtje ertussen" in elkaar geplakt
en leuk aangekleed.

Chenille Schatjes

Benodigdheden: Chenilledraad, kniptang,
potlood, oranje vilt, schaar (eventueel lijm)
Draai een stuk zwart chenilledraad (15 cm)
om een potlood, zodat je een strakke
wokkel krijgt. Buig van wit chenilledraad (2,5 cm) de puntje recht opzij, zodat je
een "U-profiel"krijgt. Steek de bovenkant in het midden van het buikje en haak
de het andere uiteinde in de onderkant van de pinguïn. Buig het hoodje naar
voren en doe daar een dubbelgevouwen stukje zwart (5 cm) tussen. Wanneer het
hoofdje weer rechtop staat, klemmen de velugels zo vanzelf vast. Te lange
vleugels kunnen met de kniptang op maat worden geknipt. Van oranje vilt worden
voetjes en snavel geknipt en tussen het chenilledraad geklemd of geplakt.
Sneeuwballen
Benodigdheden: Malletje sneeuwbal,
stevig wit tekenpapier, glittertjes,
schaar, lijm
Kopieer de malletjes naar Word en zorg
dat er 6 op een wit A4-tje staan. Ieder
kind krijgt 2 witte vellen papier. Voor
een sneeuwbal zijn 12 vormpjes nodig.
Leg twee vellen papier op elkaar en klem ze vast met een paperclip. Als de
kinderen dan het kopieerblad uitknippen, hebben ze meteen 12 vormpjes. Vouw
de vormpjes op de stippellijnen scherp om. Plak alle strookjes op elkaar, dan zit
de sneeuwbal vanzelf in elkaar. Versieren met glittertjes, sterretjes o.i.d.
Een heel ander, maar ook prachtig effect geeft het, wanneer je de vormpjes in
allemaal verschillende kleuren uitknipt.

Mutsje
Benodigdheden: Katoen, boek, schaar, closetrolletje
Draai het katoen om een boek. Knip de draden aan één kant door. Zo zijn ze
allemaal even lang. Maak een lus van een draad en bind deze om een stukje
closetrol. Ga zo door tot het rolletje helemaal bedekt is. Vouw de draden door
het rolletje, zodat een mooie rand ontstaat. Knoop de draden bovenaan bij elkaar
en knip de bovenkant mooi gelijk.
Sneeuwman met sjaal

Benodigdheden: Zwart papier, tekenpotlood, lijm,
oliepastelkrijt
Teken een sneeuwman in het bos. Kleed hem aan met
een warme sjaal en oorwarmers of muts. Trek de
potloodlijnen voorzichtig over met lijm. Wanneer je
de lijm heel langzaam uit het potje laat lopen, kun je
hier dunne lijnen mee trekken. Laat de lijm een
nacht drogen. Kleur daarna de tekening met
oliepastelkrijt. Gebruik voor de bomen verschillende
kleuren groen en maak een laagje sneeuw met wit krijt. De lucht wordt prachtig
nachtblauw doordat je met blauw krijt op het zwarte papier kleurt.

Pinguïn
Dit heb je nodig:
- toiletrolletje
- schaar
- lijm
- gekleurd papier
- crêpepapier
Omplak het toiletrolletje met wit
crêpepapier. Van zwart crêpepapier maak je een prop die je op het rolletje plakt.
Van zwart crêpepapier maak je vervolgens de vleugels van je pinguin. De ogen kun
je maken van papier of een klein propje crêpepapier. Van een stukje oranje
papier dat je oprolt kun je een snavel maken. De pootjes knip je uit een stukje
oranje papier.
Een skiër
Dit heb je nodig:
- koker
- textiel
- wol
- verf
- kwast
- schaar
- lijm
- rietjes
- stevig papier
Verf het bovenste deel van de koker in de kleur van de huid.
Neem vervolgens een lapje stof en wikkel dit om de koker. Zorg ervoor dat het
bovenste deel van de koker, het beschilderde hoofd, vrij blijft.
Van stevig papier maak je de armen en de ski's. Op de armen plak je de stof die
je ook om de koker hebt geplakt.
De ski's kun je met verf beschilderen. Met lijm bevestig je de armen aan het lijf
en de skies eronder.
Knip een rietje doormidden om de stokken te maken. Ogen, neus en mond kun je
uit papier knippen en opplakken. Het haar maak je van wol. Uit een lapje stof knip
je een das die je de skiër omknoopt.

Sneeuwman
Benodigdheden: Zwart en blauw karton, restje
oranje karton,Schaar en plaksel, Zwarte knoopjes,
Zigzagwatten en twee wattenschijfjes
Knip een cirkel uit zwart karton en een kleinere
cirkel uit blauw karton. Maak van de
wattenschijfjes een sneeuwman (knip eventueel
het hoofd iets kleiner). Plan de sneeuwman op het
blauwe karton. Knip een hoedje uit zwart karton
en plak het op het hoofd. Knip een oranje neus en plak deze op. Plak de knoopjes
als ogen en als knopen op de buik. Zet de sneeuwman in een sneeuwlandschap van
zigzagwatten. Deze mogen gerust op de zwarte rand komen hoor!

winterboom
Materiaal: gekleurd papier, witte verf, plaatjes van
een ijsbeer, pinquins, etc.
Knip de boom uit en plak het op een gekleurd papier.
Verf de sneeuw erbij en plak de leuke winterplaatjes
erbij, zodat de boom mooi versierd is.

Pinguïnhand
Materiaal: zwart, wit, oranje papier en watten.
Trek je hand om op zwart papier. Knip en plak de oogjes
en de snavel op. Maak de buik van watten.

sneeuwpop tekenen
Benodigdheden: grijs tekenpapier gesneden
in stukken van 15 bij 15 cm, oliepastels,
gekleurd karton voor achtergrond,schaar,
lijm
Kinderen tekenen het gezicht (of een deel
hiervan) van een sneeuwpop vanuit
verschillende gezichtspunten: van bovenaf,
frontaal, van onderaf, en profiel,
ondersteboven enz. De tekeningen worden
ingekleurd met oliepastels. Natuurlijk
komen de kleuren in alle tekeningen terug, het is immers steeds dezelfde
sneeuwman! Omlijn de onderdelen met zwart oliepastel.
Maak een mooie compositie van de tekeningen en plak ze op gekleurd karton.

