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>> Happy memories <<
Maak een memory box
van je lievelingsdier

4-6 jaar [met hulp van een volwassene]

•
•
•
•
•
•
•
•

Benodigdheden
lijm
schaar
iets om mee te kleuren:
stiften, potloden, verf
gekleurd en wit papier
deksel van een schoenendoos
of iets anders met een hoge rand
zoals bijv. een dienblad
oud tijdschrift om plaatjes in te vinden
versierspulletjes zoals:
kantjes, knoopjes, stickers, bloempjes,
glitter, enz.
eigen persoonlijke spulletjes
zoals bijv. een foto waar je samen
met je huisdier op staat of misschien
een speeltje van je poes of wat hooi
van je konijn.

In de video heb je gezien hoe je een memory box van een heel bijzonder persoon
en een mooie vakantie kunt maken. Hierboven zie je de foto's daarvan.
De opdtacht die jij nu kunt doen is een memory box maken van een dier. Dat kan je lievelings
dier zijn, je knuffeldier of je huisdier. Een dier dat je mist of dat je juist elke dag ziet en dat je
lief vindt. Of eentje die je heel graag een keer in het echt zou willen zien.

>> Stap 1
Ondergrond zoeken en schilderen

Bedenk een dier waar je memory box over gaat. Welke
kleur past er goed bij? Kleur de ondergrond met stift of
potlood of als je hebt met verf. Je kan de ondergrond ook
met gekleurd papier beplakken.

>>>
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>> Stap 2
Verzamel herinneringen

Dit kan van alles zijn zoals een persoonlijke foto, een
tekening die je een keer van je dier gemaakt hebt, speeltjes of iets anders uit de mand of het hok van je dier.

>> Stap 3
Achtergrond samenstellen

Plak de plaatjes of foto’s van jouw lievelingsdier of
huisdier in de box.

>> Stap 4
Versieren

Versier dan de rest van de deksel met gekleurd
papier, knoopjes, stickers, enz, als het maar
goed bij jouw dier past.
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>> Happy memories <<
Maak een memory box van van iemand
waar je mooie herinneringen aan hebt
7-10 jaar
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•
•
•
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Benodigdheden
lijm
schaar
iets om mee te kleuren:
stiften, potloden, verf
gekleurd en wit papier
deksel van een schoenendoos of iets anders
met een hoge rand zoals bijv. een dienblad
oud tijdschrift om plaatjes of letters in
te vinden
versierspulletjes zoals:
kantjes, knoopjes, stickers, bloempjes,
glitter, enz.
eigen persoonlijke spulletjes die iets met
die persoon te maken hebben zoals een foto
of een voorwerp wat je van hem of haar
gekregen hebt

In de video heb je gezien hoe je een memory box van een heel bijzonder persoon
en een mooie vakantie kunt maken. Hierboven zie je de foto's daarvan.
Maak nu zelf een memory box van iemand waar je mooie herinneringen aan hebt.

>> Stap 1
Ondergrond zoeken en schilderen

Bedenk een persoon waar je memory box over
gaat. Kleur de ondergrond met stift of potlood of
als je hebt met verf. Je kan de ondergrond ook met
gekleurd papier beplakken. Iemand waar je mooie
herinneringen aan hebt. Welke kleuren passen
daarbij?

@Ho

me

>> Stap 2
Verzamel herinneringen

Zoek dingen die bij de persoon passen waarover jou
memory box gaat. Wat vond hij/zij leuk? Misschien heb
je een foto waar jullie samen op staan of een kadootje
wat je van die persoon gekregen hebt. Maak een zo mooi
mogelijke combinatie. Als je iets niet kan vinden kan je
het tekenen of als het te groot is maak je er een foto van.

>> Stap 3
Achtergrond samenstellen

Plak de platte dingen zoals foto's, tekeningen
of brieven van diegene waarover jouw memory
box gaat in de achtergrond.

>> Stap 4
Versieren

Versier dan de rest van de deksel met gekleurd
papier, knoopjes, stickers, enz, als het maar
goed bij jouw persoon past.

>> Stap 5
Randen gebruiken

Plak op de rand van de memory box een
randje van stof of geknipt papier zodat er
een lijstje om jouw werk ontstaat.

>>>
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>> Happy memories
<< <<
Maak een memory box van
de mooiste dag uit jouw leven
11-14 jaar
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Benodigdheden
lijm
schaar
iets om mee te kleuren:
stiften, potloden, verf
gekleurd en wit papier
deksel van een schoenendoos of iets anders
met een hoge rand zoals een dienblad
oud tijdschrift om plaatjes in te vinden
versierspulletjes zoals: kantjes, knoopjes,
stickers, bloempjes, glitter, enz.
eigen persoonlijke spulletjes die symbool
staan en die een betekenis hebben voor
dat wat je wil vertellen.

In de video heb je gezien hoe je een memory box van een heel bijzonder persoon
en een mooie vakantie kunt maken. Hierboven zie je de foto's daarvan.
De opdtacht die jij nu gaat doen is een memory box maken van de mooiste dag uit jouw
leven. Laat je fantasie de vrije loop.

>> Stap 1
Ondergrond zoeken en schilderen

Zoek in jouw herinnering de mooiste dag uit jouw
leven. Waar was je toen en waarom vond je het zo
mooi. Dit kan een vakantie zijn of een leuk feest of
een geluksdag. Bedenk welke kleur het beste erbij
past en kleur zo de achtergrond.
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>> Stap 2
Verzamel herinneringen

Verzamel afbeeldingen of teken en schilder over deze
dag. Heb je nog spulletjes uit die tijd dan kan je deze ook
gebruiken. Denk aan foto’s, kaarten, entré- of bus tickets
of souvenirs. Als het te groot is kun je er ook een foto van
maken.

>> Stap 3
Achtergrond samenstellen

Plak alles op de achtergrond. Bedenk goed
wat je waar opplakt zodat het een mooi en
evenwichtig geheel wordt. Het is handig om
de platte dingen eerst op te plakken.

>> Stap 4
Versieren

Versier dan de rest van de deksel met gekleurd
papier, knoopjes, stickers, enz, als het maar
goed bij jouw dag past.

>> Stap 5
Randen gebruiken

Versier ook de randen van de box of plak een
plaatje over de randen en verbind deze met
elkaar. Zo wordt jouw box een happy memory
in 3D (zoals in de video).

>>>

