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Hoe ga je te werk een voor een paashaas?

Dit heb je nodig :
- karton
- spiltpennen
- draad
- rietje
- schaar
- tekengerief

1
1

Je vouwt een blad papier in twee. En tekent aan de geplooide kant een halve paashaas.
Knip de paashaas en zijn oren uit.

2

Leg je papieren paashaas en zijn oren op een stuk karton.
Teken alles over op het karton. Knip hem uit. Teken snor, poten... MAAR geen ogen!

3

Maak de oren vast aan de kop met splitpennen.
Zorg dat de splitpennen op de plaats komen van de ogen.
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4

Je maakt aan elk oor een touwtje vast en knoopt ze dan aan elkaar.

5

Lijm een stuk van een rietje vast en steek daar het touwtje door.

6

Wat gebeurt er als je aan het touwtje trekt?
Experimenteer met verschillende
vormen van oren.
Kijk wat er gebeurt als je de
splitpen op een andere plaats steekt
en het touwtje op een andere plaats
knoopt.
Kun je ergens tussen de oren een
elastiekje knopen om de oren op en neer
te laten bewegen ?

?

Werk je paashaas verder af.
Maak een ander dier van karton en laat daarvan de poten bewegen of de ...
Maak een kabouter en laat de punt van zijn muts bewegen.

Je kunt goed luisteren, zien, voelen, …
Je kunt gelijkenissen en verschillen vaststellen van voorwerpen op gebied van kleur,
smaak, geluid, geur, vorm, aanvoelen, ...
Je kunt van voorwerpen uit je omgeving aangeven dat ze gemaakt zijn van metaal,
steen, hout, glas, papier, textiel, kunststof, ...

