WERKBLAD

HERFSTTAFEL MAKEN
NODIG VOOR EGELTJES VAN
BLADEREN
• Mooie bladeren, besjes, eikels, takjes,
enzovoort
• Lijm
• Papier
• Stiften

AANPAK:

Spreid alle bladeren uit op tafel en vorm
er dieren van. Met takjes of besjes kun je
vervolgens pootjes en ogen maken. Of plak
afzonderlijke bladeren op een vel papier en
kijk welk dier je erin ziet. Teken met een stift
de pootjes en oogjes erbij.

NODIG VOOR EGELTJES VAN
KASTANJES
•
•
•
•
•

Kastanjes met schil
Bamboe prikkers
Zwarte viltstift
Priem
Lijm

Teken vervolgens de oogjes en het neusje op
de kastanje. Zoek tot slot een geschikte schil
uit als hoedje voor de egel en plak deze met
lijm op de kastanje. Gelukt? Je egel is klaar!

AANPAK:

Haal voorzichtig de schil van de kastanje en
leg die apart. Maak met een scherp voorwerp
(priem) twee gaatjes in de kastanje voor de
pootjes van de egel. Knip de bamboe prikkers
op maat en stop de pootjes in kastanje.

Beeld: Lady Lemonade

WERKBLAD

HERFSTTAFEL MAKEN
NODIG VOOR EGELTJES MET
ZAADJES

• Klei of deeg (zie onder)
• Zaden of kleine takjes
• Besjes van hulst of steentjes voor de ogen

KLEI

Gebruik ‘gewone’ knutselklei. Heb je klei in
verschillende kleuren? Dat is extra leuk omdat
je  je wat variatie in de herfsttafel krijgt.

DEEG

Voor 2 egels heb je nodig:
• 2 kopjes bloem
• 0,5 kopje zout
• 1 kopje water
• 1 scheutje olie
Meng bloem, zout, water en olie tot een
stevig deeg. Als de egels straks helemaal klaar
zijn kun je ze laten drogen of een uur op 100
graden afbakken.

AANPAK:

Vorm voor elk kind een bolletje van klei of
deeg. Duw het bolletje aan één kant een
beetje plat en vorm van de platte kant een spits
‘kopje’.
Knip de takjes in korte stukjes en duw deze
in de lijfjes. Je kunt ook (zonnebloem) zaden
of beukenootjes gebruiken voor het maken
van de stekels. Als je deze egel in de winter
in de tuin zet, zullen de vogels de zaden
oppeuzelen! Gebruik de besjes of steentjes
als ogen. Laat de egeltjes drogen en dan zijn
ze klaar. Nu hoef je alleen nog maar een mooi
plekje voor ze zoeken op de wintertafel!

