Vliegeren zonder wind
In het voorjaar en najaar zijn er
heel momenten om te gaan vliegeren.
Maar wat nu als je wilt vliegeren
maar er staat geen wind.
Wij hebben een hele leuke manier met een aantal
kinderen getest waarbij ze en lekker creatief bezig zijn
en hun energie er uit kunnen rennen.
Kortom een leuke manier van vliegeren
waarbij je als ouder niet mee hoeft te rennen.
Allemaal van spullen die je vast wel in huis hebt.
Wat heb je nodig?
- A4 blaadjes (kunnen wit zijn of
gekleurd)
- Onderstaande figuren voor ieder
kind 1x uitprinten
- Kleurpotloden of stiften
- Nietmachine

-

Schaar
Perforator
Pritt stift of lijm stift
Touw of lint (als het maar niet te
zwaar is maar wel sterk genoeg)
Plakband

Wat moet je doen?
- Kleur de A4 naar wens in en daarbij ook de bijbehorende figuurtjes.
- Knip de figuurtjes uit.
- Vouw je A4tje over de lange lengte dubbel en plaats een plakbandje op de
aangegeven plekken met het vierkantje
Leg het dubbelgevouwen A4tje met de open kant naar boven en vouw de punten
naar buiten tot het streepje en zet ze vast met een nietje. (nu lijkt het op een vliegtuig)
Maak met de perforator een gaatje door de plakbandjes en haal daar een touwtje
door en knoop die vast.
Plak de uitgeknipte figuurtjes op de gewenste plekken en rennen maar.
Veren

Ogen

Snavel

Tip; Extra leuk is het als iedereen even bij moet komen je op een bankje of kleed wat drinken en
wat lekkers bij je hebt (Picknicken) zodat er weer energie is om nog verder te spelen.
Vaak zijn er ook genoeg paardenbloemen te vinden om uit te blazen, als de kinderen even iets
anders willen doen. Denk eventueel ook aan een bloemenkrans maken van wilde margrietjes.

