
Knutselen
 
Knutsel een vlot
 
Matroos Michiel heeft zich
bouwen.
 
Je kunt een vlot voor de sier maken of een vlot om mee te varen of 
wedstrijdje te doen. Maak je vlot zo hoog (maak verdiepingen!), mooi 
of gek als je wilt.
 
Gebruik ijslollys

dop, rietjes (dichtmaken met plakband), takjes, enz. enz. Probeer in een emmer uit wat goed drijft. 
Pruts het aan elkaar met touw, lijm of tape (plakband). Kurken kun je met prikkers aan elkaar maken.
Versier je vlot met een vlag, papieren vissen aan een lijntje, mini
kunt. 
 
Een wedstrijd doe je zo: 
Iedereen legt zijn vlot voorzichtig in het water. Dan stapel je er muntjes, knikkers of steentjes op, 
totdat het zinkt. Wie z’n vlot kan de meeste dragen?
 
 
Knutselen met ijs 
 
Je hebt geen vriesdraak nodig om met ijs te spelen ;
 
Vriest het stevig buiten? Vul wat bakjes, emmers enz. met water. Het hoeft niet helemaal vol. Als je 
het extra mooi wilt maken, doe je in sommige bakjes dennentakjes, bloemen of andere din
kunt verzinnen. Na een tijdje kun je de ijsblokken uit de bakjes en emmers schudden. Nu kun je 
ermee bouwen! Een toren bijvoorbeeld. Gebruik een beetje water om ze aan elkaar te plakken. 
 
Hetzelfde kun je doen met ijs dat je in 
stukken breekt met een stok 
(bijvoorbeeld van water dat in een kuip 
bevroren is) of met ijsklontjes uit het 
vriesvak (wel buiten, anders smelten ze!).
 
  
 

Knutselen 
 
Knutsel een vlot 
 
Matroos Michiel heeft zichzelf gered door een fantastisch vlot te 
bouwen. Knutsel jij een nóg mooier vlot? 
 
Je kunt een vlot voor de sier maken of een vlot om mee te varen of 
wedstrijdje te doen. Maak je vlot zo hoog (maak verdiepingen!), mooi 
of gek als je wilt. 
 
Gebruik ijslollystokjes, kurken, prikkers, lege plastic potjes met een 

dop, rietjes (dichtmaken met plakband), takjes, enz. enz. Probeer in een emmer uit wat goed drijft. 
Pruts het aan elkaar met touw, lijm of tape (plakband). Kurken kun je met prikkers aan elkaar maken.
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Iedereen legt zijn vlot voorzichtig in het water. Dan stapel je er muntjes, knikkers of steentjes op, 
e z’n vlot kan de meeste dragen? 
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Vriest het stevig buiten? Vul wat bakjes, emmers enz. met water. Het hoeft niet helemaal vol. Als je 
het extra mooi wilt maken, doe je in sommige bakjes dennentakjes, bloemen of andere din
kunt verzinnen. Na een tijdje kun je de ijsblokken uit de bakjes en emmers schudden. Nu kun je 
ermee bouwen! Een toren bijvoorbeeld. Gebruik een beetje water om ze aan elkaar te plakken. 
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Je kunt een vlot voor de sier maken of een vlot om mee te varen of 
wedstrijdje te doen. Maak je vlot zo hoog (maak verdiepingen!), mooi 

tokjes, kurken, prikkers, lege plastic potjes met een 
dop, rietjes (dichtmaken met plakband), takjes, enz. enz. Probeer in een emmer uit wat goed drijft. 
Pruts het aan elkaar met touw, lijm of tape (plakband). Kurken kun je met prikkers aan elkaar maken. 

kussentjes of wat je maar bedenken 

Iedereen legt zijn vlot voorzichtig in het water. Dan stapel je er muntjes, knikkers of steentjes op, 

Vriest het stevig buiten? Vul wat bakjes, emmers enz. met water. Het hoeft niet helemaal vol. Als je 
het extra mooi wilt maken, doe je in sommige bakjes dennentakjes, bloemen of andere dingen die je 
kunt verzinnen. Na een tijdje kun je de ijsblokken uit de bakjes en emmers schudden. Nu kun je 
ermee bouwen! Een toren bijvoorbeeld. Gebruik een beetje water om ze aan elkaar te plakken.  


