Sneeuwpop vouwen

Stap 1: Wat moet ik doen?
Sneeuw pop vouwen.
Stap 2: Hoe ga ik het doen?
Wat heb je nodig?
Twee witte vouwblaadjes in twee verschillende maten.
Een zwart vouwblaadje in de grote maat.
Gekleurd papier voor de neus en de knopen.
Lijm.
Schaar.
Hoe moet ik het doen?
Lichaam sneeuwpop
1. Vouw 16 vierkantjes van het grote witte vouwblaadje
Eerst een recht kruis vouwen en vervolgens alle rechte
lijnen naar de middenlijn vouwen.
2. Vouw de bovenste en onderste hoekjes naar binnen.
3. Herhaal deze stap ook bij de het kleine witte vouwblaadje.
Hoed vouwen en knippen
1. Vouw 16 vierkantjes van het zwarte vouwblaadje.
2. Knip het vouwblaadje door de midden, zodat je 2 papieren van 8 vierkantjes krijgt.
3. Knip bij één van de vouwblaadjes het bovenste linker en rechter vierkantje eraf.
Lichamen en de hoed aan elkaar maken
1. Doe op de bovenste rij van zowel het grote als de kleine lichaam lijm.
2. Plak het kleine lichaam op het grote lichaam en de hoed op het kleine lichaam.
De bezem
1. Knip een steel uit het overgebleven zwarte vouwblaadje, door een rij van 4 vierkantjes
door de midden te knippen.
2. Knip een overgbleven vierkantje van de hoed in, zodat de bezem haren krijgt.
3. Plak de bezensteel en de bezem op elkaar en daarna op de sneeuwpop.
Knopen, ogen en neus maken en plakken
1. Knip uit het overgebleven zwarte vouwblaadje twee oogjes.
2. Knip uit een gekleurd papier drie knoopjes.
3. Knip uit een gekleurd papier een lange driehoek als neus.
4. Smeer lijm op de oogjes, knoopjes en de neus en plak dit op de sneeuwpop.
Stap 3: Ik ga het doen?
Volg de stappen van je plan.
Stap 4: Ik kijk mijn werk na, heb ik het goed gedaan?
Hoe ging het? Wat zou ik anders kunnen doen?
Motorisch
- Vouwen: oog-hand en hand-handcoördinatie, tweehandig werken.
- Plakken: oog-hand en hand-handcoördinatie
Planmatig
- Het plan stap voor stap volgen.
Sensorisch
- Tactiel: aanraken van de vouwblaadjes en lijm.
- Krachtdosering bij het vouwen.
Varianten
Maak grote en kleine sneeuwpoppen door verschillende maten vouwblaadjes te gebruiken.
Plak de sneeuwpop op een A4 blad voor een mooie collage.
Plak de sneeuwpop op het raam als winter decoratie.
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