
 

Tegoedbonnen voor papa of mama
Knutsel een cadeau met lieve tegoedbonnen
Wat zal papa of mama blij zijn met de tegoedbonnen die wij gaan geven..
Superleuk ingepakt en natuurlijk met een leuke boodschap erop!

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

wc-rolletjes
tegoedbonnen uit de bijlage 
lijm 
verf
kwast

schaar
optioneel: stickers, lintjes en plakletters
optioneel: crêpepapier

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je voornamelijk de fijne motoriek. Het kind verft en versiert het wc-rolletje. Laat
het kind zelf de kleuren kiezen, hiermee stimuleer je de beeldende expressie. Benoem tijdens de activiteit
welke kleuren jullie gebruiken (mondelinge taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling).

Voorbereiding
Print de tegoedbonnen uit de bijlage uit. Je kunt kiezen uit tegoedbonnen voor mama of papa. Leg de
rest van de benodigdheden klaar.
Knip eventueel voor de peuters de bonnen al uit.

 



 

Introduceer de activiteit
Deze bonnen gaan jullie speciaal voor Moeder- of Vaderdag maken. Waarom is jouw mama of papa de liefste
van de hele wereld? En wat gaan we aan mama of papa geven? Ga hierover samen in gesprek en lees
eventueel een boekje. Suggesties:

Bobbi de allerliefste mama - Monica Maas
Ik vind je lief mama - Jillian Harker
Anna en haar lieve papa - Kathleen Amant
Ik hou van jou, papa - Melanie Joyce

Hoe maak je het?
Verf de wc-rolletjes in de gewenste kleur en laat de verf goed drogen. Knip ondertussen de tegoedbonnen uit.
Maak eventueel je eigen tegoedbonnen als je nog iets leuks weet!

Is de verf goed gedroogd? Druk dan de bovenkant naar binnen toe. Dit kan door de bovenkant in twee delen
naar binnen te drukken. Druk hier het rolletje een beetje plat voor zodat er een pakketjesvorm ontstaat (zie
foto). Versier het pakketje verder naar hoe je het zelf wilt hebben. Dit kan door versiering of lintjes erop te
plakken. Je kunt het natuurlijk net zo doen als je zelf graag wilt. 

Doe tot slot de tegoedbonnen in het pakketje. Maak de onderkant net zoals de bovenkant dicht en je kunt je
tegoedbonnendoosje weggeven!

Tip: Je kunt het toiletrolletje ook omwikkelen met crêpepapier, nadat de bon in het rolletje is gedaan, en dit
vastplakken. Daarna kun je het versieren met materiaal naar keuze.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbobbi-bobbi-de-allerliefste-mama%2F9200000072181846%2F&name=Bobbi%20-%20bobbi%20de%20allerliefste%20mama%2C%20Monica%20Maas
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fik-vind-je-lief-mama%2F1001004005072770%2F&name=Ik%20Vind%20Je%20Lief%20Mama%2C%20Jillian%20Harker
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fanna-anna-en-haar-lieve-papa%2F9200000075142126%2F&name=Anna%20-%20Anna%20en%20haar%20lieve%20papa%2C%20Kathleen%20Amant
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fik-hou-van-jou-papa%2F9200000055844840%2F&name=Ik%20hou%20van%20jou%2C%20papa%2C%20Melanie%20Joyce
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