Kijkdoos

Basis benodigdheden:
schoenendoos
kopie van figuren
lijm
schaar
verf (wit, geel, groen)
folie (wit of lichtgeel)
zand
potloden / viltstiften /
vetkrijt

kurken
Mogelijke benodigdheden:
- takje (herderstaf)
- stof (herderskleren)
- wattenschijfjes (schapen)
- blauwe folie/crêpepapier/verf
(rivier)
- steentjes (ondergrond)
- groen en bruin papier
en plakband (palmboom)

Werkwijze:
Schoenendoos
- Beschilder of beplak de schoenendoos aan de buitenkant met geel
en aan de binnenkant met wit (omdat het anders zo donker wordt).
- Smeer de bodem van de schoenendoos in met lijm en strooi er zand
overheen.
- Schilder / tamponeer met groene verf een paar struiken / bomen
aan de zijkanten van de doos en gras op het zand.
- Knip in de bovenkant van de doos een zo groot mogelijk gat (± 2
cm van de rand) en plak er lichtgekleurd folie achter.
- Kleur de davidsster met blauw en knip hem uit langs het vierkant.
Plak hem aan de voorkant van de schoendoos en snijd een kijkgat in
het midden van de ster.
- Plak eventueel een sticker van het deputaatschap voor Israël, zodat
je gemakkelijk kunt vertellen waar de opbrengst voor is, als je de
doos aan anderen laat zien.

Kijkdoos
Oosters huis
- Kleur het huis en de trap.
- Knip het huis en de trap uit
langs de gesloten zwarte
lijnen.
- Knip eventueel de ramen
open (streep in het
midden).
- Vouw het huis en de trap
langs de stippellijnen.
- Maak de trap vast aan het
huis met lijm.
- Plak het huis verder aan
elkaar.

Herder en schapen
- Kleur de herder en je kunt
eventueel zijn kleren
beplakken met stof en een
takje op de staf bevestigen.
- Kleur de schapen of beplak
het lijf met watten of een
wattenschijfje en plak de
kop er bovenop.
- Knip de herder en de
schapen uit en vouw het
randje om.

Palmboom
Neem twee rechthoeken van (donker en licht) groen papier (ongeveer 14
x 20 cm en 12 x 20 cm).
Knip aan de bovenkant stroken tot halverwege. Knip eventueel punten
aan de stroken.
Geef in de onderkant kleine knipjes (om hem neer te kunnen zetten).
Rol daarna de twee rechthoeken op (kleinste rechthoek aan de
buitenkant) en plak het rolletje bij de stam vast met plakband.
Beplak de stam met gescheurde stukjes bruin papier.
Vouw de bladeren in vorm (naar beneden).

Kijkdoos
Inrichting kijkdoos
- Zorg ervoor dat alle onderdelen zichtbaar zijn door het kijkgat. Plaats het
huis achterin de schoenendoos en de boom er schuin naast. Zoek daarna
een geschikte plaats voor de herder en de schapen. Verstevig de herder en
de schapen door er een kurk achter te plakken.
- Overige ideeën voor de inrichting: maak een rivier van blauw folie /
crêpepapier of met blauwe verf en plak wat steentjes langs de rivier en in
het zand.
Voorbeeld van indeling
H = huis
M = herder R = rivier
B = boom S = schaap
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