KOMKOMMER BIJTJES

Benodigdheden:
* Komkommer
* Citroentrekker
* Cocktailprikker
* Rozijnen
Van een komkommer stukjes van 6 cm snijden.
Deze aan 1 kant puntig bijsnijden.
Met een citroentrekker (een soort gutsje) de schil spiraalsgewijs schillen.
Voor de vleugels 4 schijfjes komkommer aan een cocktailprikker steken en in het
komkommerlijfje steken.
Voor de ogen en de voelsprietjes rozijnen aan een cocktailprikker steken en in het kopje steken.
Het bijtje op een dienblad of een bakplaat zetten en met huishoudfolie afdekken.
Zo blijven ze lekker.

HARTIGE TAKKENBOS

Benodigdheden:
* Dikke worteltjes
* Sprieten bieslook of 1 prei
Neem vrij dikke worteltjes.
Verwijder de uiteinden, schrap ze en snijd elke wortel in repen.
Bind een aantal van de reepjes tot een takkenbos en maak ze vast met een spriet bieslook of
reepje prei. Dit is ook een leuke manier om iets bijzonders van je groenten bij het eten te maken.

CLOWNGEZICHT

Benodigdheden:
* Komkommer
* Tomaten
* Eieren
* Eetlepels ketchup
* parapluutje
Snijd de komkommer, de tomaten en de eieren in plakjes.
Begin met de tomaat, leg een plakje komkommer en dan een plakje ei (of andersom).
Versier met ketchup, maak er een clowngezicht van. Steek er schuin een parapluutje in.

EGELTJES

Benodigdheden:
* Bruin of geel karton
* Schaar + kartelschaar
* Nietjes
* Zoute sticks
* Doosjes rozijntjes
Knip tweemaal het lijfje van een egeltje uit en knip de rug met een kartelschaar.
Knip 1 keer de kop uit en teken de neus en de ogen erop.
Vouw van de onderkant van het lijfje een randje om, zodat de onderkant gesloten is.
Zet het hoofdje vast aan het lijf door het hoofdje tussen de lijfjes te nieten.
Niet de achterkant ook vast.
Vul dit met zoute sticks en plak het egeltje op een doosje rozijntjes.

KOMKOMMERTREINTJE

Benodigdheden:
• Komkommer

•
•
•

Radijs
Cocktailprikkers
Hagelslag

Bereidingswijze:

1. Neem een stevige, rechte komkommer en snijd het bovenste deel van de schil vlak weg.
2. Snij de komkommer in vier delen.
3. Maak bij het achterste en voorste deel aan de bovenkant een holletje en leg hierop een
radijs.

4. Maak bij de middelste delen twee holletjes per komkommerstuk en plaats hier ook
radijsjes.

5. Snijd 16 radijsschijfjes voor de wielen en prik ze met een cocktailprikker aan de
onderkant door de komkommerstukken.

6. Geef de radijsjes een gezicht, de neus is de onderkant van de radijs.
7. Snijd aan de zijkanten van het hoofd 2 gleufjes en plaats hierin dunne radijsschijfjes.
8. Prik net voor het uitdelen gaatjes voor de ogen en plaats hierin een hagelslagje (dit smelt
als het te vroeg gebeurd).

GEKKE KROKODIL

Benodigdheden:
• Komkommer

•
•
•
•
•

Kleine augurkjes
Uitjes(oogjes)
Dienblad langwerpig
en dan bv..stukjes kaas, knakworstje, stukje ananas, druif, stukje appel, aardbei
Je kan er alles op schuiven, alleen banaan wordt bruin en zacht en valt eraf!!

Bereidingswijze:
• Leg de komkommer op het dienblad.
• Snij een punt van zijn achterkant.
• Snij hem aan de voorkant in en maak zijn bek.
• Zet er een prikkertje in om hem open te houden (prikker door tweeën)!!
• Druk met een stukje prikker met uitjes als oogjes erin en doe hetzelfde met z’n pootjes
met de augurken...dan lekker stokjes maken en erin drukken....folie erover en klaar!

VAKANTIEGANGER

Benodigdheden:
* Appel (mandarijn, kiwi of nectarine kan ook)
* Krentjes of rozijnen
* Folieprikker of Vlaggetje
* Rondje van papier
* Mesje
* Schaar
* Passer
* Niet-tang
Verwijder op de plaats van de ogen met een mesje een stukje uit het fruit (alsof je een
aardappel pit).
Plaats de (eventueel halve) krenten/rozijnen in de opening.
Meet met een passer diverse rondjes af op het gekleurde papier.
De doorsnede hangt af van de grootte van het fruit.
Knip ze uit, geef 1 knip van de zijkant tot het midden. Vouw dan de randen zover over elkaar tot
je een passend hoedje hebt en niet ze aan elkaar.
Zet het hoedje op het fruit vast met een folieprikker of vlaggetje.
Je vakantieganger is klaar.

VRUCHTENSPIES

Benodigdheden:
* Aardbeien
* Meloen
* Kiwi's
* Satéstokjes
Snij de meloen door en verwijder de zaadjes. Snijd één helft van de meloen in stukjes.
Was de aardbeien en verwijder de kroontjes.
Schil de kiwi's en snij die in stukjes.
Rijg achtereenvolgens aardbei, meloen en aardbei aan de spies.
Leg de helft van de meloen die je nog over hebt met de ronde kant naar boven en prik de spiesjes
hierin.

TEENAGE MUTANT HERO TURTLES

Benodigdheden:
* Zwart papier
* Appel
* Stickers
* Aardbei
* Wortel
* Cocktailprikkers
* Ananas
* Banaan
Maak de maskertjes zoals het voorbeeld van zwart papier. Plak ze om een appel.
Plak wat stickertjes als mond.
Snij de aardbeien in dunne schijfjes. Dit zijn de ogen, maak deze vast met een cocktailprikker in
de appel.
Doe dit ook met de ananas voor het haar en de bananenschijfjes als oren.
Snij het puntje van de wortel af en prik deze op de plaats van de neus.
Was de appel wel even voordat je hem eet zodat er geen restjes van de stickertjes meer
aanzitten.

PAP EN MAM BANAAN

Benodigdheden per mama:
*
*
*
*

1 banaan
8,5 x 22 cm rood crêpepapier
Strikje of lintje
schaar en rode en zwarte watervaste stift

1. Knip van het crêpepapier een strook van 3 cm breed voor het topje en een strook van 5,5 cm
breed voor het rokje.
2. Knoop het topje en het rokje om de banaan.
3. Teken het gezicht met een zwarte stift.
4. Knoop het strikje of lintje om de steel van de banaan.
Benodigdheden per papa:
* 1 banaan
* 6 x 7 cm grijs, bruin of zwart karton
* 35 x 2 cm niet of nauwelijks rafelende stof
* schaar, potlood en zwarte stift
1. Teken een cirkel op het karton en knip deze uit. Knip vervolgens een kleiner rondje in het
midden van de cirkel uit. Zet deze hoed over de steel van de banaan.
2. Knip de voorkant van de stropdas in een punt. Doe de stropdas om de banaan en knoop hem
vast.
3. Teken het gezicht met de zwarte stift.

KINDERBOWL

Benodigdheden:
* Allerlei soorten fruit uit blik of vers naar eigen keus.
Gooi alles bij elkaar en smullen maar.

KALKOEN

Benodigdheden:
* Rood karton
* Satéprikkers
* Rozijnen
* Appels
* Cocktailprikkers
* Druiven of radijsjes
Teken en knip van rood karton de 'voeten'.
Steek de scherpe punt van de satéprikker erdoor en maak hem met een stukje plakband aan de
onderkant vast.
Rijg er vervolgens de rozijnen aan en druk de poten in de appel vast.
Rijg rozijnen aan een nieuwe satéprikkers.
Steek aan het uiteinde van de satéprikkers voor de kop een druif of radijsje.
Steek deze in de appel.

HALLOWEEN POMPOENEN

Benodigdheden:
* Mandarijnen
* Zwarte watervaste stift
Neem de mandarijnen en teken hier met de stift een gezichtje op zoals je die ook altijd op de
pompoentjes ziet.
Omdat de schil er toch afgaat kan het gemakkelijk met de stift worden gedaan.
Stop de mandarijnen in een mand.

FRUITLOLLIE

Benodigdheden:
* Appel
* Satéprikker
* Aardbei
* Blanke en blauwe rozijntjes
* Cocktailprikkers
* Aardappel of meloen
* Gekleurd servet
* Appelboor
De appel uitboren en in dikke plakken snijden.
Hierin een satéprikker prikken tot aan het gaatje en daar een aardbei aan prikken (zie foto)
Boven op de appel cocktailprikkers met daaraan blanke en blauwe rozijntjes steken.
De satéprikkers kun je leuk in een halve aardappel, meloen of iets anders zetten.
leg deze op een gekleurd servet.

CHINEESJES 1

Benodigdheden:
* wc rol
* gekleurd papier
* Wol
* eetbare lijm. Deze kun je maken door poedersuiker te mengen met een heel klein beetje
water.
* Appel
* Zwart karton
Knip de wc rol door en beplak deze met vouwpapier. Zet de appel erop.
Maak een hoedje van gekleurd papier en zet deze op de appel als een hoedje.
Knip van zwart karton een Chinese snor en 2 spleetoogjes en plak deze met de eetbare lijm op de
appel. Neem een stukje wol en vlecht dit, plak deze bovenop het hoedje.

CHINEESJES 2

Benodigdheden:
* Karton
* Kleine mandarijnen
* Parapluutjes
Knip van stevig tekenpapier een reep van 15 cm. lang en 2 cm. breed.
Maak de uiteinden met een nietmachine vast en zet hierop een mandarijn.
Teken de neus, de mond en de ogen met stift.
Prik de parapluprikker boven op de mandarijn als hoedje.

COLUMBUSBOOTJES

Benodigdheden:
* Geschilde kleine bananen
* Kleine kiwi's
* Stevige kersen zonder pit (of cocktailkersjes)
* Satéstokjes
* Cocktailprikkertjes
* Fel gekleurd servetje
Snijd de kiwi's doormidden.
Verdeel elke halve kiwi in 4 stukjes.
Prik de stukjes kiwi op een cocktailprikker en duw die in de bovenkant van de banaan.
3 stukjes kiwi per banaan.
Duw een kersje op de punt van de cocktailprikker (hoofdje).
Knip 6 satéstokjes door de helft en steek ze als roeiriemen door de kiwi's.
Knip stukjes van 6 bij 8 cm. uit het servetje. Plak deze aan een Satéstokjes en steek dat als een
zeil aan de voorkant van de banaan.

EETBARE ZEILEN

Benodigdheden:
* Bananen
* Doosje rozijnen
* Eetpapier (ouwel)
* Satéprikkers
* Mooi inpakpapier
Doe een mooi papiertje om het doosje rozijnen.
Leg de banaan met de bolle zijde onder.
Knip uit de ouwel een kleine en grote driehoek.
Prik het satéstokje eerst door het kleine en daarna de grote driehoek (zeil en vlag).
Daarna steek je het door het rozijnendoosje en de banaan.

Koekiemonster met ontbijtkoek

Benodigdheden:
* voorgesneden ontbijtkoek
* transparant inpakfolie
* blauw karton
* zwart karton
* wit karton
* lijm (+ eventueel superlijm om de ogen vast te zetten)
* schaar
* passer of 4 verschillende ronde vormen (schaaltjes, glazen, dopjes e.d.)
* plakband
Teken op blauw karton twee grote cirkels voor het hoofd/bek, dicht bij elkaar met een halve
centimeter ruimte. Knip deze uit maar laat de twee cirkels bij de halve centimeter ruimte aan
elkaar vastzitten.
Teken op het witte karton ook twee kleine cirkels aan elkaar, maar met een plakrandje aan beide
cirkels, voor de ogen.
Op het zwarte papier teken je 2 cirkels, los van elkaar, iets kleiner dan de blauwe, voor de
binnenkant van de bek en 2 cirkeltjes voor als pupil op de ogen. Knip en plak deze allemaal.
Bij de cirkels voor de ogen de plakrandjes omvouwen en aan elkaar plakken. Plak de ogen met
(super)lijm vast boven op het hoofd/bek.
Met superlijm zitten ze vrijwel direct vast en gaan ze ook niet makkelijk meer los.
De ontbijtkoek even in de plasticfolie pakken en met een stukje opgerold plakband met plakzijde
naar buiten vastplakken in de bek.

BREEDBEK KIKKER

Benodigdheden per persoon:
• 1 Eierkoek;
• 2 Smarties;
• 2 Kikkers;
• 1/3e vruchtensliert;
• Jam (aardbei), schrijflijm (dr. Oetker).

Bereidingswijze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snij de eierkoek in het midden door;
Smeer 1 kant (onderkant) in met jam;
Plak nu beide helften op elkaar met daartussen de vruchtensliert;
Plak als neus de 2 smarties bovenop de eierkoek;
Plak als ogen de 2 kikkers bovenop de eierkoek;
Klaar is nummer 1 (ong. 3 minuten werk!)

PIRAAT

Benodigdheden:
• klein eierkoekje,
• servet,
• dropveter,
• dropmat,
• smarties,
• snoepstengel,
• poedersuiker
Beschrijving:
Vouw het servetje om als hoofddoek, strik de
dropveter eroverheen en aan de achterkant
dicht. Plak met een mengsel van
poedersuiker met een klein beetje water, de smartie als oogje, knip een ooglapje uit de dropmat
en plak die over de veter, en als laatste plak je de snoepstengel als mondje.

MUIZEN

Benodigdheden:
• 1 eierkoek

•
•
•

(roze) eetpapier
2 M&M's
jam

Bereidingswijze:
• Halveer de eierkoek en besmeer een helft met jam.
• Steek een stukje dropveter tussen de beide helften en plak ze op elkaar.
• Maak aan beide kanten een sneetje waar de ogen moeten komen en steek daar een M&M
in.
• Knip nu oortjes van eetpapier en maak een sneetje aan de bovenkant.
• Steek daar de oren in.

CIJFERKOEK

Benodigdheden:
• (volkoren)ontbijtkoek (voorgesneden)
• uitsteekvormpjes van cijfers
• margarine
• gekleurde hagelslag
• parapluutjes
Bereidingswijze:
• steek het gewenste cijfer uit een plakje ontbijtkoek
• besmeer het cijfer met margarine
• doop het in de gekleurde hagelslag
• eventueel een vrolijk parapluutje erin
• klaar!

SOEPSTENGEL

Benodigdheden:
• Soepstengels
• Snoepveters
• Kikkertjes
• Glas om het in te zetten
Bereidingswijze:
1. Bind met de snoepveter de kikkers aan de soepstengel
2. Zet ze allemaal samen in een glas of iets dergelijks

KNAPZAK

Benodigdheden:
* Zakdoek
* Zoethoutstokje
* Rozijnen, krenten
* Elastiekje
Stop de traktatie in de zakdoek en bind deze dicht met het elastiekje.
Steek het stokje door het elastiekje.
Je knapzak is nu klaar om op avontuur te gaan.

HONDJES

Benodigdheden:
* Wc rolletje
* Gekleurd papier
* Ballonnen
* Zoute sticks
Plak het papier rond het rolletje.
Neem een stukje toiletpapier, en maak daar een propje van.
Prop dit aan de onderkant van de wc-rol, dit is de bodem.
Knip 2 gleufjes aan de bovenkant.
Hang hier de ballonnen in, dit zijn de oren.
Teken met zwart viltstift een hondensnuit.
Gebruik verschillende kleuren papier en ballonnen.
Vul dit met de zoute sticks.

CLOWNTJES

Benodigdheden:
* Vierkant roggebrood
* Plakken jong belegen kaas
* Radijs
* Augurk
* Tomatenketchup
* Alfalfa
Maak van de plakken kaas rondjes ter grootte van het roggebrood.
Leg de kaas op het roggebrood.
Maak hierop een gezicht.
Gebruik voor de ogen 2 plakjes radijs, voor de mond een reep augurk, voor de neus een toefje
tomatenketchup en voor het haar alfalfa.

BANANENZON

Benodigdheden:
* Ronde mand of schaal met een opstaande rand van ongeveer 10 cm.
* Bol plastic bakje wat kleiner is dan de mand.
* Aantal bananen (hangt af van de van de mand)
* Zilverfolie
* Viltstift of potlood
* Eventueel paar velletjes keukenrol
* Schijfjes sinaasappel
Zet de mand klaar. Leg eventueel wat keukenrol op de bodem.
Vouw zilverfolie om de bodem en de rand van het plastic bakje en leg deze op z'n kop centraal in
de mand.
Plaats de sinaasappel schijfjes op het zilverfolie in de vorm van een gezichtje.
Halveer vervolgens alle bananen en bedek alle snijvlakken met stukjes zilverfolie.
Teken vrolijke gezichtjes met een dik potlood of stift op de bananenhelftjes, zodanig dat de
punten van de bananen omhoog staan.
Rangschik vervolgens alle bananenhelftjes, zij aan zij, met de gezichtjes (naar voren) en de
kromming van de banaantjes over de rand van de mand (Let er dus bij het tekenen op dat je de
gezichtjes aan die kant van de banaan tekent waar de 'langste kromming' zit).
Bij een groter aantal kinderen kun je nog wat bananen kwijt onder het ronde bakje.

BERT

Benodigdheden:
•

Geel Danoontje per kind

•

Rood, oranje en wit papier

•

Zwarte merkstift

•

Zwarte wol

•

Schaar

Bereidingswijze:
•

Zet het Danoontje op z'n kop en knip uit het witte en gekleurde papier een mond, neus en
ogen. Plak ze vervolgens op. Maak een bolletje wol, door het wol zo'n acht keer om je
vingers te wikkelen. Plak het wol op als haar en laat het goed drogen. Als de lijm droog is
kun je de lussen van het haar doorknippen, je krijgt dan een "Bert-kapsel". Teken één
grote wenkbrauw en geef Bert eventueel nog oren.

•

Presentatie: bekleed een dienblad met een tekening van een sesamstraatfiguur (internet.)
Zet hier alle "Bertjes" op.

VARKENSSNOETJE

Benodigdheden:
* Karton
* Viltstift
* Klein danoontje of soort gelijk toetje (Aldi heeft toetjes met rode, licht en donker roze
bekertjes
Beschrijving:
Teken op het karton een varkenskop volgens de werktekening. Knip de kop uit en knip de neus uit.
Teken op de onderkant van het toetje 2 stippen (de neusgaten) en steek het toetje vanaf de
achterkant door het gat.

VERSIERDE RIJSTEWAFEL

Benodigdheden:
• Gekleurd papier (vouwblaadjes 12 x 12 cm)

•
•
•
•

Schaar
Hobbylijm
Ronde plakkertjes of stickertjes om te versieren
Rijstwafels

Bereidingswijze:
• Vouw jet hoedje (zie pdf werktekening)
• Knip het in en plak het vast

•
•
•
•
•
•

Versier het hoedje met de plakkers of met stickers
Knip reepjes papier voor een feestelijk topje
De rondjes voor op het hoedje pons je met een perforator, eventueel glitters erop
strooien
Neem een wafel en verpak die in plastic folie
Plak hierop het mondje en de oogjes
Leg alle wafels op een mooi dienblad en verras je klas

