De koperen slang

In het verhaal staan de vurige slangen en de koperen slang centraal. De kinderen knutselen een eigen
slang of maken met elkaar een hele lange slang.

VERWERKING:
Slang knutselen

GESCHIKT VOOR:
jongere kinderen / oudere kinderen / tieners / alle leeftijden

MATERIAAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per kind min. 7 à 8 wc-rolletjes
Plakkaat verf + iets om in te doen (eierdozen, schoteltjes)
Kwasten (evt. verfschorten)
Potjes water
Touw
Niettang
Lijm
Schaar
Restjes rood en wit papier
Zwarte stift
Oude kranten of iets anders om de tafel af te dekken
A4 papier

VOORBEREIDING:
•
•

Verzamel voldoende wc-rolletjes
Wanneer de kinderen een eigen slang maken, touw alvast op maat knippen, evenlang als het
aantal rolletjes + 1 (liever ietsje ruimer)

UITVOERING:
•
•
•
•
•
•
•

Laat de kinderen de rolletjes heel mooi beschilderen. Strepen, stippen, etc.
Geef elk kind een A4 met de naam erop en zet hier op de rolletjes te drogen.
Knip een slangentong uit het rode papier en plak die in het eerste rolletje, dit is de kop.
Leg een knoopje in het touw en schuif die in het eerste rolletje, knoopje aan de voorkant, en niet
het rolletje dicht, zodat het touwtje niet meer los kan gaan,
Knip twee witte rondjes uit en teken er met zwarte stift pupillen op. Plak ze op de slangenkop.
Rijg de andere rolletjes eraan. Bepaal de lengte van het touw (de rolletjes moeten tegen elkaar
aan zitten) en leg een knoop in het touw.
Vouw het laatste rolletje aan de achterkant schuin dicht dit is de staart, en niet het touw vast.
Knip het restje touw af als het goed vast zit.
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