Je eigen themadoos
In een themadoos is veel te zien.
Het is een soort kijkdoos.
Van een plek die jij leuk vindt.
Dit heb je nodig:
- grote schoenendoos
- papier
- lijm
- schaar
- kleine spulletjes

Dit misschien ook:
- stof
- verf
- plaatjes
- draad
- wat je zelf bedenkt

1: Bedenk het thema
Denk aan een plek die jij leuk vindt.
Of waar je veel kleine spullen voor
hebt.
Of plaatjes.
Vind je het lastig?
Ik help je.
Je kunt denken aan:
- het strand
- de stad
- de boerderij
- de ruimte
- de maan
- de school
- de bergen met sneeuw
Welke plek vind jij leuk?

2: Zorg voor een goede doos
Je hebt een schoenendoos nodig.
Een grote.
Heb je die niet?
Vraag in een winkel waar ze
schoenen verkopen.
Of neem een andere grote doos.
Zonder deksel.
De doos wordt een themadoos.
Je plakt en hangt er van alles in.
Alles wat bij jouw thema hoort.

WOORDEN:
- thema
Waar iets over
gaat. Het
onderwerp.

3: Verzamel spullen
Wat heb je nodig?
Papier voor op de grond?
Verf voor de achterwand?
Of plaatjes?
Wil je bergen met sneeuw maken?
Dan kun je watten gebruiken.
En plaatjes uit een gids over
wintersport.
Wil je het strand maken?
Dan kun je zand gebruiken.
En schelpen.
En plaatjes uit een gids over
vakanties naar de zon.
Wat heb je nodig voor jouw thema?
Verzamel het.

4: Verzamel nog meer
In jouw themadoos komen vast ook
poppetjes.
Of dieren.
Die heb je vast wel.
Verzamel klein speelgoed.
- beestjes
- poppetjes
En wat nog meer?
Verzamel het.

WOORDEN:
- verzamelen
Dingen bij elkaar
zoeken.
- achterwand
Een soort muur
achterin een
ruimte.
- gids
Een soort boek
waarin je dingen
op kunt zoeken.
- vakantie
Op reis gaan als
je vrij bent.

5: Maak de themadoos
Zet de doos op zijn kant.
Knip, plak, verf en teken in de doos.
Maak er een mooi geheel van.
Begin met de wanden en de vloer.
Geef ze een kleur.
Met verf of papier.
Of met een plaatjes of een tekening.
Zet je spullen in de doos.
Spullen die je hebt gemaakt.
Of verzameld.
Je kunt ze in de doos plakken.
Zet grote spullen achterin.
En kleine dingen voorin.
Zo is alles goed te zien.

6. Hang iets op
Je kunt ook iets in de lucht hangen.
Doe dat met draad.
Visdraad is mooi.
Dat zie je bijna niet.
Maak een gaatje bovenin de doos.
Haal het draad door het gaatje.
Leg er een paar knopen in.
Of plak de draad met plakband vast

WOORDEN:
- visdraad
Een dunne draad
die ook aan een
hengel zit.

TADAAA…! Geef je themadoos een mooi plekje.
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