Knutsels
Hoi jongens en meisjes, vervelen jullie je wel eens als je ouders naar de dienst
kijken? Mis je het kinderwerk van De Ark? Nou dat hoeft niet meer!
De komende weken kun je hier knutselwerkjes vinden. In een filmpje hoor je
uitleg en zie je hoe het knutselwerk gedaan wordt door kinderen uit de
gemeente. Je vindt ook downloads als je die nodig hebt en de uitleg en
materiaal. Veel plezier!
We zien graag wat jullie gemaakt hebben, zouden jullie er foto’s van willen
maken en die sturen naar: kidsarktheater@dearklangedijk.nl?
Nou dat kan met dit idee……muziekinstrumenten maken.
Want als we deze instrumentjes hebben gemaakt kunnen we ze gebruiken om
muziek, of gewoon lawaai, te maken voor de Here Jezus. Dit staat ook in Psalm
150, lees deze maar eens. Hier staat dat we de Heer mogen loven, dat betekent
dat we hem danken, prijzen en toezwaaien. En dat we hier allerlei instrumenten
bij mogen gebruiken. Zing daarbij een liedje of zet een cd op.
Veel plezier!
Wat
•
•
•
•
•
•
•
•

heb je nodig:
Wc rollen, keukenrollen, pringleskoker en/of plastic/kartonnen bekertje
Houten stokjes
Spijkers en/of ijzerdraad
Kralen, doppen, knopen of andere materialen die je aan de spijker/
ijzerdraad kunt rijgen.
Macaroni en/of rijst (voor het geluid)
(gekleurd) papier, karton
Versiersels (stickers, lint, glitters, enz)
Schaar, potlood, hamertje en lijm (evt. kniptang voor ijzerdraad)

Schudbellen:
http://www.jeknutseleikwijt.nl/Muziekinstrumenten%20schudbellen.html

Schudkoker wc rol:
Versier je wcrol/keukenrol met een stuk gekleurd papier (of
ga hem verven) en maak een van de uiteinde dicht met een
stuk karton en/of papier. Stop wat macaroni en/of rijst in je
koker. Zorg er wel voor dat je macaroni of rijst niet gekookt
is natuurlijk, anders wordt het zo’n bende. Zodra je hem een
beetje hebt gevuld kun je ook de ander kant dichtmaken.
Maak je schudkoker helemaal af door hem mooi te versieren.
En daarna……schudden maar.
Tip: als je een pringleskoker of bekertje gebruikt hoef je
natuurlijk maar een kant dicht te maken.

Rammelaar stok:
Rijg een paar kralen en/of doppen (maak hier wel een
gaatje in natuurlijk) aan een spijker en sla dan voorzichtig
de spijker in het houtje. Zorg dat er nog wel wat ruimte is
voor de kralen en doppen om te kunnen bewegen, anders
krijg je ook geen geluid. Zet zoveel spijkers op je stokje als
je wil, maar zorg er wel voor dat je hem nog vast kan
houden om geluid te maken.

We zijn benieuwd wat jullie gaan maken, sturen jullie ons een foto of filmpje van
het resultaat!
Veel plezier met knutselen!

