VAKANTIESOUVENIRS
Doelgroep:
4 - 12 jaar
Duur:
30 min
Veiligheid:
Bij het gebruik van de activiteit wordt er gebruik gemaakt van
een oven. Zorg dat dit enkel en alleen gedaan wordt door een volwassene. Deze
verhalen mogen, in familieverband of kinderen tot en met 12 jaar, zonder zorgen
gedaan worden! Ben je ouder dan 12 en wil je met je buur-tenten spelen? Zorg
dan voor de 1,5 meter afstand.
Benodigdheden:

- 1 kopje bloem
- ¼ kopje zout
- 1 eetlepel baking soda
- 1 eetlepel zonnebloemolie
- ½ kopje warm water
- Meel
- Water
- Zout

Versieren: Stiften, verf en glitters etc.
Het verhaal
Eddy l’Explorateur wil graag een souvenir van iedere camping waar hij geweest is
en dus ook van jouw camping. Deze souvenirs kan hij natuurlijk kopen, maar ze
zelf maken tijdens Eddy’s avonturenclub vind Eddy l’Explorateur nog veel leuker.
Eddy l’Explorateur heeft de klei alvast gemaakt, maar hij vraagt jullie om de
souvenirs te maken. Na het boetseren van de souvenirs, kunnen ze natuurlijk nog
mooi worden versierd.
Stap 1.
elkaar.

Doe de bloem, zout en baking soda in een kom en meng ze door

Stap 2.

Voeg de lepel zonnebloemolie toe en roer dit er ook doorheen

Stap 3.

Vul daarna je kopje voor de helft met warm water.

Stap 4.

Giet het water bij je bloem mengsel en roer het door elkaar.

(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!)

Stap 5.
Als de bloem het water een beetje heeft opgenomen, kun je de klei
uit de kom pakken en hem verder kneden met je handen tot het een mooi geheel
wordt. Is je klei nog een beetje droog? voeg dan nog wat water toe. Plakt hij juist
erg? doe er dan wat bloem.
Stap 6.
Zet de oven op 100 graden en afhankelijk van de dikte van de klei is
hij hard in 1 a 3 uur. Soms duurt het wat langer. Je kunt met een vork controleren
of hij al klaar is. Druk met een vork zachtjes op je kunstwerk. Als de klei veert, dan
moet hij nog iets langer.
Stap 7.
Is het klei goed afgebakken? Dan kun je hem decoreren met verf of
met stiften. En klaar is je souvenir!
Veel kleiplezier!

