
DIEREN ONTDEKKEN 
 
Doelgroep:  4 - 12 jaar 
Duur:  45 min 
Veiligheid: Voor het maken van de armband wordt er gebruik gemaakt                   
van scharen, zorg er vanzelfsprekend voor dat enkel onder toezicht de scharen                       
gebruikt mogen worden. 
 
Benodigdheden:  - WC-rolletjes (2 per kind), 

- Touw 
- Papier of verf 
- Lijm 
- Scharen 
- Plakband 
- Nietmachine 
- Doosje van karton  
- Nietjes. 

 
Versieren: Stiften, verf en glitters etc. 
 

Het verhaal 
Eddy l’Explorateur heeft een aantal bijzondere dieren gezien op grote afstand. Hij 

zou ze graag van dichtbij willen zien, maar elke keer als hij dichterbij komt, 
rennen ze weg. Hij verwondert zich over het feit dat de natuur zo prachtig is. Hij 

wil hier meer van kunnen genieten. Daarom gebruikt hij een verrekijker, zo kan hij 
de dieren goed bestuderen. Hij wil jou graag leren hoe je een verrekijker gebruikt, 

maar vooral hoe je het zelf maakt. 
 
Stap 1.  Pak de twee wc rollen en een mooi kleur papier. Rol het papier om 
de twee wc rollen heen. (liever verven? verf de twee wc rollen met een mooie 
kleur en wacht tot ze zijn opgedroogd)  
 
Stap 2.  Beplak het doosje met een papier naar keuze of verf deze 
 
Stap 3.  Leg het doosje van karton tussen de twee wc rollen en maak het 
geheel vast. Dit kun je doen met plakband of knip aan beide kanten van de wc rol 
de vorm van het doosje in.  
 
(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!)   



 
 
Stap 4.  Als het geheel vast zit maak je aan de achterkant van de wc rollen 
een klein gaatje. Pak het touw en rijg die aan beide kanten er doorheen. 
 
Stap 5.  Klaar is je verrekijker!  
 
Veel natuurplezier! 
 
 
 


