Fruit
APPELGEZICHTJES

Nodig per kind:
*
*
*
*

1 kleine zoetzure appel met steel
een halve groene zure mat
poedersuiker en water
rode en zwarte voedselkleurstof

1. Was de appel en droog hem.
2. Vouw de zure mat dubbel en knip er een blaadje uit. Vouw de zure mat weer open, maak een gaatje in het
midden met bijvoorbeeld een cocktailprikker en steek de blaadjes aan het steeltje.
3. Maak glazuur om te tekenen. Verdeel het over twee kommetjes. Roer door de ene een piepklein beetje zwarte
en door de andere rode kleurstof.
4. Teken de ogen en de mond met glazuur en een cocktailprikker. Laat ze goed drogen.
Presentatie:
Leg de appelgezichtjes bijvoorbeeld in een kistje met groene servetten of in een mandje met raffia.
BANANENBOOT

Benodigdheden:
* Bananen
* Satéprikkers
* Gekleurd papier
In het midden van de banaan een satéprikker steken.
Daaraan een zeil van gekleurd papier op plakken.

BOB DE BOUWER TRAKTATIE

Benodigdheden:
*
*
*
*

Crêpepapier
Lintjes
Leuk plaatje van bob de bouwer of iets anders
Appel

Pak een appel, en pak deze in met crêpepapier.
Bind het vast met een mooi lintje.
Zoek op internet een leuk plaatje van wat uw kind leuk vindt.
Schrijf er boven de naam van uw kind en de leeftijd.
VISJES VAN MANDERIJNEN

Benodigdheden:
*
*
*
*

Mandarijnen
Oranje papier
Plakband
Viltstift

Knip uit het papier voor elke vis een staart en twee vinnen.
Plak dit met plakband op de mandarijntjes zodat je een visje krijgt.
Teken voorop een paar ogen en een mondje.
Wanneer je deze visjes op een zilverkleurig blad legt met doorzichtige folie lijkt het alsof ze in het water
dobberen.

Ontbijtkoek
LUCHTBALLON

Benodigdheden:
*
*
*
*
*

Bekertje
Rietjes
Waterballon
Plakband
Ontbijtkoek ( mobieltjes )

Blaas de waterballon op.
Plak rietjes op het bekertje en aan de andere kant aan de waterballon. (luchtballon)
Doe hier de de ontbijtkoek of iets anders in.

Popcorn
KNAPZAK

Benodigdheden:
*
*
*
*

Zakdoek
Stokjes ( uit het bos )
Popcorn,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.

MICKEY MOUSE

Benodigdheden:
*
*
*
*
*

Zwart karton
Koffiefilter
Zwarte en rode watervaste stift
Nietmachine
Zoute popcorn

Teken de sjabloon om op zwart karton.
Knip de getekende vorm uit.
Niet deze vorm vast aan het voorste deel van de koffiefilter.
Teken het gezicht van Mickey Mouse.
Vul de filter met zoute popcorn.

Soepstengels
LOLLY'S

Benodigdheden:
* Doosje rozijnen
* Soepstengels
* Papier
Teken op het papier 'smile' gezichtjes.
Plak hierachter de doosjes rozijntjes.
Plak achter het doosje met een plakband een soepstengel.

SOEPSTENGELS MET VINGERPOPPETJES

Benodigdheden:
* Soepstengels
* Vingerpoppetjes
Het enige wat je hoeft te doen is het vingerpoppetje over de soepstengel heen te schuiven en klaar. Maar wat
ziet het er leuk uit hè!

Doosje Rozijntjes
GEKLEURDE MUIZEN

Benodigdheden:
*
*
*
*
*

Gekleurde vouwkartonnetjes
Viltstift
Doosje rozijntjes
Kleurig lintje
Parapluutje

Knip van een gekleurd vouwkartonnetje (het liefst in velle kleurtjes) 2 muizen.
Teken er met viltstift een neus, ogen en snorharen op.
Plak tussen die 2 muizen een doosje rozijntjes.
Maak een staart van een gekleurd lintje en plak deze aan de achterkant van het doosje.
Prik een parapluutje in het doosje rozijnen.
TOFFEE-DOOS

Benodigdheden:
* Rozijnendoosje
* Cadeaupapier + plakband
* Cadeaulint
Het rozijnendoosje als een toffee in cadeaupapier inpakken.
De naad met plakband vastzetten en om de eindjes cadeaulint knopen en krullen.
De kleine toffeetjes in een niet te grote schoenendoos leggen De doos in een vel cadeaupapier verpakken, maar
de uiteinden openlaten.
Deze met cadeaulint samenknopen en het lint laten krullen.

Kaas, worst, wortel en komkommers
BEREGOEDE TRAKTATIE

Benodigdheden:
*
*
*
*

Plat stuk kaas
Dikke augurk
Harde worst
Satéprikkers

Snij de worst en de augurken in schijven.
Leg de augurk op de worst.
Snij uit de kaas een vormpje (beer, eend, enz.)
Maak de neus en de ogen van taartversiering.
Prik een cocktailprikker in de kaas en zet die vast in de worst en augurk.
ZAKJE PATAT (gezond)

Benodigdheden:
*
*
*
*

Vierkante papiertjes allerlei kleuren (zelf bepalen)
Lijm
Wortels
Komkommer

Papier aan elkaar plakken als een echt patat zakje.
De wortel en komkommer aan reepjes snijden. Dit in het patat zakje doen. Echt een heerlijke traktatie voor ieder
kind.

Danoontje
BERT

Nodig per kind:
*
*
*
*
*

Geel danoontje
Rood, oranje en wit papier
Zwarte merkstift
Zwarte wol
Schaar

1. Zet het Danoontje op z'n kop en knip uit het witte en gekleurde papier een mond, neus en ogen. Plak ze
vervolgens op.
2. 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.
3. Als de lijm droog is kun je de lussen van het haar doorknippen, je krijgt dan een "Bert-kapsel".
4. Teken één grote wenkbrauw en geef Bert eventueel nog oren.
Presentatie:
bekleed een dienblad met een tekening van een sesamstraatfiguur (tekeningen staan op internet.) Zet hier alle
"Bertjes" op.

Kleurtraktatie
BOB DE BOUWER

Benodigdheden:
*
*
*
*
*
*

Pakjes appelsap
Potloden
Tekening van Bob de Bouwer
Aluminiumfolie
Schaar
Plakband

Pak de pakjes appelsap in aluminiumfolie.
Knip Bob de Bouwer uit en plak deze op de zijkant van het pakje appelsap.
Plak 2 potloden met een plakbandje op het pakje.

Brood

GEZICHTJES

Benodigdheden:
*
*
*
*
*
*
*

1 pak broodmix ( bruin)
300 ml (3 dl) handwarm water (ca 40 graden)
25 gram margarine
500 gram krenten of rozijnen
Muesli, stroop of jam
Appelschil
Ei

Roer de inhoud van een pak broodmix door het warme water in een beslagkom.
Voeg de margarine of de boter toe en kneed het geheel goed tot een soepel deeg ontstaat, dat gemakkelijk van
de kom loslaat.
Voeg de gewassen krenten en/of rozijnen toe.
Laat het deeg in de kom, afgedekt met plastic gedurende 15 min. rijzen bij kamertemperatuur.
Verdeel het gerezen deeg in 20 stukken en draai hier een balletje van.
Plat het balletje iets, zodat er gezichtjes van gemaakt kunnen worden.
Voor de ogen 2 rozijnen en als mond een stukje appelschil.
Voor het haar kan muesli, stroop of jam gebruikt worden.
Bestrijk het gezicht met losgeklopt ei.
Laat de gezichtjes op een ingevette bakblik ca 30 min. narijzen onder een theedoek met daaroverheen een stuk
plastic tot ze 2 keer zo groot zijn geworden.
Bak ze daarna gaar en bruin in het midden van een voorverwarmde oven in ca 15 min. (elektrisch 220 graden,
gas stand 5-6)
Laat ze op een rooster afkoelen.

Kleine cadeautjes ( pennen, boekjes, bellenblaas)
NIET EETBARE TRAKTATIE

