Onderdeel van Stichting Dynamo
Als je thuis moet blijven omdat de dagbesteding dicht zit is het fijn om wel wat te doen te hebben. De komende
weken zal ik wat ideeën delen om bezig te blijven, dingen die we de afgelopen jaren met knutsel en
spelmiddagen van Stichting Dynamo voor kinderen met een beperking in Albrandswaard hebben gedaan, of die
nog op de ideeënplank lagen voor deze middagen. Omdat het volgende week Pasen is eerst wat paasknutsels
Ideeën voor de Pasen:, Tafelkleed (of placemat)versieren, Paashangers maken,Eierdopjes maken en
paasbingo, paasmemory of paasdomino maken.

Tafelkleed versieren:
Neem een wit of geel wegwerpkleed en versier dit met tekeningen (viltstift werkt het best)of kleurplaatjes of
plak er plaatjes op (denk bijvoorbeeld aan uitknippen uit reclamefolders) . Je kan ook een tekening insmeren
met lijm (binnen de lijntjes blijven) en er dan allemaal kleine draadjes wol op plakken om het daarmee in te
kleuren of als je dat in huis hebt gekleurde veertjes of glitters. Ook kleine propjes crêpepapier kunnen zo
gebruikt worden.

voorbeeld met draadjes

Paashangers maken:
Neem stevig papier of karton en knip daar leuke paasvormen uit die je inkleurt, met gekleurd papier of met
draadjes beplakt (zie ook tafelkleed). Maak een gaatje aan de bovenkant, haal daar een koortje door en je kan
ze ophangen. In paastakken is leuk maar je kan er ook een slinger van maken (wij hadden vorig jaar nog een
sparrenboom over van de kerst die we volgehangen hebben).

Eierdopjes make van wc rolletje
Knip of snij een wc rolletje in 3 delen voor
3 eierdopjes.
Neem een lange draad, knoop die om de
rand vast en wikkel de draad vervolgens
om het rolletje zoals op de tekening.
Als de draad bijna op is knoop je er een
nieuw stuk aan enz. zorg dat de draadjes
zo dicht mogelijk tegen elkaar aan komen
te liggen. Ga door totdat het hele rolletje
egaal bedekt is en knoop het laatste
draadje stevig vast.

Maak je eigen paasspelletjes:
Spelletjes spelen is leuk maar nog leuker als je die eerst zelf geknutseld hebt. Afhankelijk van het niveau kan je
zelf laten knippen en/of plakken/ en of kleuren. En het thema hoeft natuurlijk niet Pasen te zijn: lente, dieren ,
bloemen, voertuigen, alles kan, net wat aansluit bij de beleving. En als het knutselen motorisch te lastig is kan is
alleen spelen ook leuk.

Paasbingo
Verzamel voor 4 of 5 bingokaarten ongeveer 25 plaatjes. Je kan kleurplaatjes gebruiken die de kinderen zelf
inkleuren of kant en klare plaatjes. Elk plaatje moet wel enige malen gekopieerd kunnen worden (maar je kan
natuurlijk ook reclamefolders gebruiken en dan plaatjes van kuikentjes, chocolade eitjes in 1 kleur , paashaasjes
en wat je nog meer tegenkomt gebruiken als je een kind hebt dat snapt dat eitjes bij eitjes en hazen bij hazen
horen ook al zien ze er niet hetzelfde uit) .Plak de plaatjes 4 bij 4 op een vel karton, en zorg dat bij elk vel een
aantal plaatjes verschillen van het vorige vel,. Vul zo 4 op 5 kartonnen.
Daarna plak je een kopie van alle plaatjes die je gebruikt hebt op de bingokaarten op een nieuw vel karton en
die knip je uit. Dat zijn straks je bingokaartjes. Wil je het spel meerdere keren kunnen gebruiken moet je van dit
complete plaatjesvel zoveel kopieën maken als dat je kaarten gebruikt +1 en deze plaatjes ook uitknippen en
een complete set plaatjes bij elke kaart voegen. Deze kunnen de kinderen dan op de kaarten leggen als ze een
match hebben i.p.v. het plaatje door te strepen. De overige plaatjes gebruik je als de bingokaartjes

Op deze manier kan je ook een memory, lotto of dominospel maken.
Voordeel van een domino of memoryspel is dat het ook door 1 persoon gespeeld kan worden.
Voor memory heb je dan 2 identieke kaarten nodig waarvan je de plaatjes losknipt. Je kan de grootte daarbij
zelf bepalen.Voor domino maak je 28 kaartjes van 2 plaatjes .Je hebt 7 verschillende plaatjes nodig die je
allemaal 8 keer gebruikt. Elk plaatje komt op 1 kaartje 2 x voor, de overige kaartjes maak je steeds verschillende
combinaties.

domino

Hieronder als voorbeeld het paasbingospel dat wij gemaakt hebben, dat kan je natuurlijk ook overnemen. De
plaatjes heb ik overal verzameld en zijn dus niet van mijzelf.

