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Het maken van een lampion is voor veel kinderen een favoriet werkje. Het is leuk om in het 

donker met je zelf gemaakte lampion over straat te lopen. In dit voorbeeld gaan we een mooie 

lampion maken in de vorm van een vis. 

Wat is er nodig? 

 2 witte papieren bordjes 

 vliegerpapier in verschillende kleurtjes 

 gekleurd stevig papier 

 verf in verschillende kleuren 

 schaar 

 lijm 

 niettang 

 eventueel glitter 

 ijzerdraad 

 lampionstok met lampje (voor ca. 0,99 cent in 

de speelgoedwinkel) 

 

Wat gaan we doen? 

Leg de bordjes met bolle kant naar boven – dat wordt de buitenkant – en laat de kinderen 

deze naar hartenlust beschilderen. Eventueel nog wat versieren met glitter. Daarna goed laten 

drogen. 

Knip uit stevig gekleurd papier een hartvorm. Dat worden de lippen van de vis. Knip een mooie 

staart. Leg bijvoorbeeld de handjes van je kind met polsen tegen elkaar en vingers gespreid 

op papier en teken de omtrek van de vingers. Knip deze figuur uit. Dat wordt dan een mooie 

sluierstaart! 

Wanneer de bordjes goed droog zijn, leg je ze op elkaar. Knip dan een aan de bovenkant een 

stukje van de rand af.  Knip er een oog in, en vinnen – of indien de kinderen graag zelf doen, 

laat ze dan zelf figuurtjes knippen. 

Plak vervolgens aan de binnenkant het gekleurde vliegerpapier. (hier schijnt straks het licht 

doorheen) Plak de mond en de staart aan een van de bordjes. 

Bevestig beide bordjes aan elkaar, met behulp van lijm of met de niettang (minder mooi maar 

vindt deze onhandige mum wel zo makkelijk). Maak van een ijzerdraadje een houdertje 

waaraan de lantaarnstok kan worden bevestigd. 

Vragen die gesteld kunnen worden: ken je iemand die vissen heeft? Hoe kunnen vissen onder 

water leven? Welke soorten vissen ken je? (enzovoorts) 
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Wat is het doel? 

• Leren vormen te maken 
• Leren dat dieren in het water anders leven? 
 


