CREATIEF MET
AFLATOUN
Bij dit onderdeel vindt u verschillende mogelijkheden om op creatieve wijze aan de slag te gaan met de ﬁguur
aflatoun. De leerlingen leren geld ontwerpen, en wanneer u meedoet met het aflatoun club programma gaan de
leerlingen hun eigen aflatoun geld ontwerpen.

na deze onderdelen kunnen de leerlingen:
• laten zien dat voor hen belangrijke spullen op een
mooie en veilige plek opgeborgen worden.
• hun eigen munt- en briefgeld ontwerpen.
• aflatoun naar eigen idee en creatie vormgeven.

maaK Je eiGen SchaTKiST (40

minuTen)

Benodigdheden:
- een lege schoenendoos,
- uitgeprint werkblad 1 ‘Je eigen schatkist’,
- gekleurd papier,
- mooie plaatjes/stickers,
- stiften, kleurpotloden, krijtjes, verf,
- lijm, schaar, plakband.
Toelichting:
Vertel aan de leerlingen dat ze een schatkist gaan maken.
Gebruik daarvoor de volgende uitleg.
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Jij hebt vast spulletjes die je nooit wilt kwijtraken.
Bijvoorbeeld schelpjes of mooie stenen van de laatste
vakantie, een mooie foto van jou en je beste vriendje, of
dat heel gave computerspel. het is ﬁjn om deze spullen
ergens op te kunnen bergen, zodat ze niet kwijtraken.
aflatoun heeft ook een doos met belangrijke spullen.
Daarin zit een foto van zijn vriendinnetje, een stuk steen
van zijn planeet en zijn allermooiste zonnebril.
allemaal dingen die voor hem belangrijk zijn. De doos
van aflatoun is eigenlijk een soort schatkist. en dat is
heel handig, zo heeft hij zijn belangrijke spullen altijd bij
de hand.
Hoe maak je deze schatkist?
Versier de schoenendoos, zoals jij dat mooi vindt. Schrijf
duidelijk je naam erop, zodat iedereen weet dat deze
doos van jou is. Thuis kun je er je belangrijke spulletjes
in bewaren. Zet de doos op een mooie plek op je kamer,
zodat je hem goed kunt zien!

geld ontwerpen (30

minuten)

Benodigdheden:
- uitgeprint werkblad 2 ‘Geld ontwerpen’.
Toelichting:
De leerlingen krijgen het uitgeprinte werkblad ‘Geld
ontwerpen’ en gaan zelfstandig aan de slag. Ze
ontwerpen hun eigen munten en briefgeld.

papier marché aflatoun (2 x 40 minuten)
Benodigdheden:
- ballonnen,
- repen krantenpapier, behangselplak,
- verf,
- gekleurd papier/lijm,
- watten.

Toelichting:
De leerlingen weten dat Aflatoun een ruimtewezen van
een andere planeet is, en dat hij de vorm heeft van een
soort vuurflits. In deze knutselles gaan ze hun eigen
Aflatoun van papier-maché maken.
Allereerst blazen de kinderen (of de leerkracht) de ballon
op en beplakken de ballon met behanglijm en repen
krantenpapier. Laat dit minstens één dag goed drogen!
Als de kranten droog zijn, kunnen de leerlingen beginnen
met versieren. Ze kunnen bijvoorbeeld met watten of
karton Aflatoun een kapsel geven.
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creaTief meT aflaToun: werKBlaD 1

Je eigen schatkist

ist van:
De schat k
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creaTief meT aflaToun: werKBlaD 2

Geld ontwerpen
Heb jij altijd al je eigen geld willen ontwerpen? Hoe ziet jouw munt eruit?
Staat jouw hoofd erop, of een mooi ander plaatje? En het biljet, hoe ziet dat eruit?
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