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Inleiding
Wij hebben weer een nieuw activiteitenboekje voor jullie gemaakt met allerlei leuke
kerstactiviteiten. In dit kerstboek staan: knutselactiviteiten, spellen, kleurplaten en
activiteiten. Voor de kerstactiviteiten heb je weinig tot geen materialen nodig. Je kunt de
activiteiten natuurlijk ook zelf een beetje aanpassen.
Ben je benieuwd naar de activiteiten die wij organiseren in jouw wijk? Mail dan naar
activiteitenplein@bindkracht10.nl
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1. Knutselen
Knutselactiviteit 1: Kersthanger maken met dennenappels
Benodigdheden:
- Dennenappels
- Pom poms
- Lijm
- Placemat
- Touwtje
De dennenappel is een hele goede weersvoorspeller. Onder de
schubben zit weefsel dat werkt als een spons: als het nat is zet
het uit en drukt de schubben van de dennenappel dicht. Wordt
het droger, dan krimpt het en gaan schubben weer open. Begin
het jaar goed en maak je eigen weersvoorspeller die je buiten
hangt. Je kunt een dennenappel vinden in het bos! Je kunt de
dennenappel hangen in de kerstboom, maar hij is ook heel leuk
als winterse versiering op bijvoorbeeld je kamer.
Stappen:
1. Leg een placemat op tafel. Zo zorgen we ervoor dat de tafel schoon blijft. Doe
oude kleding aan en leg de lijm, dennenappels en de pom poms klaar op tafel.
2. Neem een schone dennenappel. Zorg dat er niet te veel zand meer op zit.
3. Begin met wat lijm onder de schubben van de dennenappels te doen. Plak er
daarna een pom pom op. Houd de pom pom even vast zodat deze goed blijven
plakken terwijl de lijm droogt.
4. Doe dit bij alle schubben.
5. Hang er met wat lijm een touwtje aan, zodat je de dennenappel daaraan kan
ophangen.
6. Laat de dennenappel goed drogen en klaar!
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Knutsel / teken activiteit 2: Kerstslinger maken
Wat valt er niet te missen tijdens de feestdagen? Kerstversiering! Naast de kerstboom en
kerstlampjes, kan je straks je eigen kerstslinger hangen! In de vorm van een kerstman,
een rendier een sneeuwpop of alle drie!

Benodigdheden:
- Gekleurd papier (wit/bruin/rood/blauw)
- Stiften (Roze en Zwart)
- Een nietmachine
- Lijm
- Een schaar
- Touwtje
Stappen:
1. Knip 8 stroken papier uit, allemaal ongeveer even breed.
2. Niet of lijm de eerste strook papier aan elkaar, als een cirkel.
3. Haal de tweede strook papier door de eerste cirkel en niet/lijm die weer vast, net
als de vorige cirkel.
4. Herhaal dit totdat je je slinger lang genoeg vindt.
5. Knip de baard en muts van de kerstman uit/knip het gewei van her rendier
uit/knip de hoed van de sneeuwpop uit.
6. Lijm het hoofd vast aan de slinger.
7. Versier je slinger met de stift. Teken knopen en een gezicht.
8. Maak bovenaan de slinger, een touwtje zodat je de slinger kan ophangen.
9. Hang je slinger op de mooiste plek in huis!
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2. Taal
Werkblad 1: Letters en woorden
Zoek de letters van het woord in het vierkant. Kleur de goede hokjes in.
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Werkblad 2: Woordweb
Waar denk jij aan als je aan kerst denkt? Teken of schrijf de woorden in de kerstballen
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3. Binnen spelen
Vogelvoer maken
Het is winter, wat betekent dat het voor de vogeltjes moeilijk is om eten te vinden. Het
sneeuwt waardoor ze hun eten niet kunnen vinden. Of de grond is hard, waardoor ze niet
bij de wormpjes en insecten kunnen. Wij kunnen ze helpen door vogelvoer te maken.
Vraag even aan je ouders of ze je kunnen helpen!

Maak je eigen vetbol:
Benodigdheden:
- Frituurvet
- Zaden, zoals maanzaad, pompoenpitten of
zonnebloemzaden
- Een draad
- De verhouding is ongeveer 50 procent frituurvet en 50
procent zaden.
Stappen:
1. Smelt het frituurvet in een pan. Let op, het hoeft niet heet te zijn.
2. Voeg al roerend het zadenmengsel toe.
3. Verdeel het mengsel over bijvoorbeeld theeglazen of een blikje.
4. Leg daarin een katoenen draad die uitsteekt (hier hang je de bol straks aan op).
5. Laat de bollen hard worden en hang het op in de tuin.
Pindaslinger rijgen:
Benodigdheden:
- Doppinda's
- Een grote stopnaald
- Een dun koordje, touwtje of restje breikatoen
- Zaden, zoals maanzaad, pompoenpitten of
zonnebloemzaden
(De verhouding is ongeveer 50 procent frituurvet en
50 procent zaden.
Stappen:
1. Maak het koordje vast aan de naald.
2. Rijg de doppinda's aan elkaar. Hiervoor prik je je naald door elke pinda. De
pindaslinger kun je zo lang maken als je wilt.
3. Hang het op een zichtbaar plekje in de tuin. Dan kun je naar de smullende vogels
kijken.
Extra tips:
Hang of leg de snack op een plek waar geen katten of honden kunnen komen. Het liefst
in de buurt van een boom of een struik
Kies een rustige plek, het liefst in de zon en zorg ervoor dat de snack stevig vastzit of
hangt.
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4. Buiten (in de tuin) spelen
Als het vriest:
Het is december, en dat betekent: kou!! Maar dat het koud is betekend niet dat je niet
naar buiten kan. Trek je jas, muts, sjaal en handschoenen aan. Neem je bellenblaas mee
naar buiten. Als je bellen blaast terwijl het vriest, krijg je supermooie bellen. Het water in
de bellenblaas bevriest, waardoor je kristallen op de bellen krijgt. Probeer maar!
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5. Oefenbladen
Werkblad 1: Tellen met sprongen van 2
Welk nummer hoort er op het huisje? Tel met sprongen van 2.
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Werkblad 2: getallen dobbelen
Dobbel met een dobbelsteen. Haal het gedobbelde getal van 10 af. Welk getal komt
hieruit? Tel het gedobbelde getal daarna op bij het getal erachter.
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6. Kleurplaten
Verbind de cijfers en kleur de kerstman daarna in. Lukt het niet? Vraag iemand om hulp.
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Teken de andere helft van de kerstman en de kerstboom. Kijk goed naar alle vakjes.
Kleur ze daarna in
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