
 

Silhouette lichtje
We maken zelf een windlichtje waarbij de figuurtjes binnenin het potje kunnen ronddraaien
We maken een gezellig windlichtje met mooie silhouetten die je ziet zodra we het lichtje aansteken.
Ze kunnen zelfs draaien! Cool hè?!

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

glazen potje met deksel (bijvoorbeeld
een jampotje)
brede stroken dun karton of papier
(kleuren naar keuze)
kleiner deksel
schaar
kniptang (voor het ijzerdraad)

waxinelichtje op batterij
houten kraal
priem
sterke lijm
lijmstift
ijzerdraad
wit bakpapier

2 sjablonen uit de bijlage (of zelf
getekend) of (gekleurd) papier en
potlood

Wat heb je nodig?
Per potje heb je het volgende nodig

Tip vooraf
Je kunt deze activiteit bij meerdere thema's uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan: herfst, Kerst, sprookjes, Sint-Maarten, Halloween,
winter etcetera. Geef hier gerust je eigen invulling aan! Kies van tevoren de juiste bijlage bij het thema wat je gebruikt. Zelf
sjablonen tekenen is natuurlijk ook erg leuk!
Let op: de houten kraal die je gaat gebruiken moet een gat hebben waar twee stukken ijzerdraden doorheen passen.

 



 

Voorbereiding
Print de sjablonen uit die je wilt gebruiken en knip dit uit. Let op: je hebt twee sjablonen nodig per potje.
Gaan jullie zelf de sjablonen tekenen dan kun je dit overslaan!

Aan de slag!
Gebruik je geen geprinte sjablonen? Teken dan nu eerst zelf een sjabloon: wat vind je mooi om te laten zien?
Knip de sjablonen vervolgens uit.
Pak twee verschillende stroken karton of papier en vouw beide ongeveer 5 keer dubbel. Trek de sjablonen hier op over.

Tip: Je eerste vouw moet aan de rechterkant zijn als je gaat tekenen! Knip het getekende sjabloon vervolgens uit en vouw het open.

Knip hierna een strook wit bakpapier af en plak dit met een lijmstift op de buitenkant van het potje. Zorg ervoor dat er niets
uitsteekt, maar dat het goed past. Plak het pas vast als je zeker weet dat de afmetingen goed zijn.
Kies nu één van je uitgeknipte sjablonen uit en plak deze rondom de buitenkant van het potje (op het bakpapier).
Maak, met behulp van een volwassene, met een priem een gaatje in het midden van de grootste deksel.
In het kleinere dekseltje maak je twee gaatjes. Deze gaatjes moeten tegenover elkaar, aan de zijkant van de deksel worden geprikt
(zie afbeelding).
Pak het ijzerdraad en vouw het lichtjes dubbel, zodat je twee uiteindes krijgt. Rijg vervolgens het ijzerdraad door deze twee gaatjes
van de kleinste deksel. Dit doe je door de deksel met de bovenkant naar je toe te houden en hier de twee uiteindes doorheen te
steken.
Zodra je de twee uiteindes door de gaatjes hebt gestoken, draai je de deksel om. Draai nu de draden om elkaar heen, zodat het één
dikke draad wordt en steek dit door het gat van de grootste deksel (kijk naar de afbeelding om hier een voorbeeld van te zien!).
Rijg een kraal aan de bovenkant van het ijzerdraad, zodat je dit straks kunt vastpakken als je het ijzerdraad rond wil draaien. Dan
heb je een bewegend figuur!
Plak het overgebleven sjabloon nu met sterke lijm vast aan de kleine deksel (zie afbeelding). Als het sjabloon te lang is kun je een
stukje afknippen of de figuren iets over elkaar heen plakken.

 



 

Zet vervolgens een waxinelichtje op batterijen in het midden van de deksel. Vergeet niet om het waxinelichtje aan te zetten!
Doe de grootste deksel, met daaraan het kleinere deksel en de sjablonen, op het potje.
Je kunt nu aan de kraal draaien, zodat jouw figuurtjes gaan ronddraaien!

Tips
Zorg voor voldoende begeleiding bij deze activiteit! Het prikken met de priem kan namelijk erg gevaarlijk zijn als de kinderen dit
alleen gaat doen. Ook kan het soms wat lastig zijn om in elkaar te zetten, dus met een beetje hulp wordt het een stukje
eenvoudiger.
Wil je het wat makkelijker maken? Kies er dan voor om niet met een carrousel (de kleine deksel en het ijzerdraad) te werken, maar
om de sjablonen gewoon aan de binnenkant van het potje te plakken. Als je dan het lichtje aandoet, zul je de schaduwen ook te
zien krijgen! Ze draaien alleen niet rond. (Eén sjabloon is dan voldoende).

Bron:
https://www.handmadecharlotte.com/diy-holiday-lanterns-with-silhouette-garland/

 

https://www.handmadecharlotte.com/diy-holiday-lanterns-with-silhouette-garland/


Silhouette lichtjes: herfst en sprookje

www.doenkids.nl



Silhouette lichtjes: kerst en winter

www.doenkids.nl


