SINT Boot vouwen

Stap 1: Wat moet ik doen?
- Sint boot vouwen
Stap 2: Hoe ga ik het doen?
Wat heb je nodig?
- Gekleurd A4 papier (of Sint-papier)
- Saté stokje
- Gekleurd papier

-

Schaar
Lijm
Touw, wol, draad of papierstrook

Hoe moet ik het doen?
De boot
1. Vouw de boot door het A4 papier dubbel te vouwen (stap 1 en 2).
2. Vouw de bovenste gevouwen hoeken naar het midden (stap 3).
3. Vouw de bovenste open onderkant naar boven en
de hoekjes om (stap 4 en 5).
4. Draai je vouwwerk om en vouw de andere open
onderkant naar boven en de hoekjes om (stap 6 en 7).
5. Vouw de driehoek open, zodat je een vierkant
krijgt (stap 8 en 9).
6. Vouw de bovenste hoeken van de openzijde naar
boven (stap 9).
7. Draai je vouwwerk om en vouw de andere open
onderkant naar boven (stap 10). Je driehoek wordt
nu een vierkant net als bij 5.
8. Aan de bovenkant heb je 2 lossen driehoeken en
die schuif je naar buiten en trek je helemaal uit
(stap 11 en het bootje).
De vlaggenlijn
9. Knip uit verschillende kleuren papier kleine
vlaggetjes.
10. Plak de vlaggetjes aan een smalle papierstrook,
of om touw of draad vast.
De vlaggenmast
11. Steek in het midden van de boot de saté stok.
12. Maak in 1 hoek van de boot de vlaggenlijn
met lijm vast.
13. Doe een beetje lijm aan de bovenkant van de
saté stok en plak daar de vlaggenlijn vast. Heb je
voor touw gekozen draai deze er dan omheen.
14. Maak de vlaggenlijn in de andere hoek van de
boot ook vast met lijm en klaar is je Sint Boot.
Stap 3: Ik ga het doen?
- Volg de stappen van je plan.
Stap 4: Ik kijk mijn werk na, heb ik het goed gedaan?
De Oplossing
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Fijne motoriek

Hoe ging het? Wat zou ik anders kunnen doen?

Motorisch
- Vouwen en plakken
- Samenwerking tussen beide handen
- Oog-handcoördinatie
Planmatig
- Volgen van het stappenplan
- Ruimtelijk inzicht (vouwen en verdelen vlaggetjes op de lijn)
Sensorisch
- Aanraken van papier en lijm
- Concentratie (taakgericht of met de omgeving bezig)

Varianten
- Maak je eigen A4 papier van dubbelzijdig Sint Inpakpapier.
Je vouwt je inpakpapier dubbel met de print
naar buiten toe.
Leg er een A4 formaat papier boven op,
of teken hem eventueel om, en knip deze heel
netjes uit.
Plak de twee papieren aan elkaar vast, dit hoeft
niet helemaal met lijm ingesmeerd te worden. Het
gaat er meer om dat de twee delen niet
verschuiven van elkaar als je begint te vouwen.
Laat het even drogen voor je de boot gaat vouwen.
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Fijne motoriek

