In het Zwembad - Talkabout
Gebruik deze afgedrukte vellen voor het maken van wat we een ‘Talkabout’
noemen voor het uitstapje naar het zwembad met je kind. Een Talkabout is
een middel om een gesprekje te voeren. Je kunt hiermee een belangrijke
ervaring voor je kind vastleggen. Als je kind de foto’s of de momenten van
prettige avontuurtjes ziet, dan luistert en praat het er gemakkelijker over.
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karton of stevig papier.

Voor het maken van een Zwembad Talkabout…
Heb je nodig: een map, een schaar, plakband en lijm. Om je map
persoonlijk te maken heb je een foto nodig van je kind dat in het zwembad
springt en een foto van papa's of opa’s gezicht van circa 5 x 7 cm.
Druk alle vellen af op stevig karton of papier.
Stap 1 Plak de bovenste en onderste achtergrondvellen op de map
Neem de eerste twee vellen uit het activiteitenboekje (de bovenste plaat met het hek en de lucht en de onderste plaat met
het water van het zwembad). Knip het onderste grijze vlak af van de bovenste plaat waarop staat: “Knip dit af ”. Knip langs
de langere stippellijnen die aan de flap grenzen. Vouw de hele flap op en laat het einde van de omslag weer terugkomen
langs de kleinere stippellijnen.
Knip het bovenste grijze vlak af van de onderste strook waarop staat: “Knip dit af ”. Knip langs de langere stippellijnen die
grenzen aan de flap. Vouw de hele flap weer terug.
Open de omslag in een rechte hoek. Strijk de lijm over de volledige rugzijde van de bovenste plaat (geen lijm op de flap).
Strijk de lijm over deze plaat op de bovenste helft van de binnenkant van de omslag en zorg dat de onderste rand gelijk
loopt met de middenvouw van de map. Zorg ervoor dat je de omslag nog steeds kunt sluiten en dat de flap rechtop staat en
verwijderd is van de plaat.
Plak nu de onderste plaat op dezelfde wijze, maar op de onderste helft aan de
binnenzijde van de omslag. Zorg ervoor dat je de omslag nog steeds kunt
sluiten en dat de flap rechtop staat en verwijderd is van de plaat.
Houd de omslag geopend op een rechte hoek en plak de bovenrand van de
onderste flap tegen de gebogen rand van de bovenste flap. Het dient er zo
uit te zien. [----]
Het moet houden totdat je het met plakband verstevigt. Breng voldoende
plakband aan op de twee flappen, zodat ze bij elkaar blijven.

vervolg…

Stap 2 Bevestig je duikplank, boekje en uitgeknipte foto's…
Knip de duikplank, de flap voor de foto van je kind, het luchtbed en de drie pagina’s uit het boekje.
Plak (met lijm of plakband) de duikplank aan de bovenkant van de twee flappen, zoals hier.
Knip de figuur uit de foto van je kind dat in het zwembad springt. Plak
(met lijm of plakband) de figuur op het kleine stukje met een tab aan de
onderkant. Vouw de tab terug en plak deze op het vlak, aangeduid met
een “C”, op de duikplank. Je kind lijkt vanaf het uiteinde van de plank te
springen, zoals hier.
Knip het gezicht uit een foto van papa of opa. Plak het gezicht op het
figuur in de binnenste koker. Kleur de huid in met een kleurpotlood.
Vouw de tab aan de onderkant terug en plak het vlak, aangeduid met een
“B”, zoals hier.
Je kunt op elke pagina van je boekje een tekening maken, een uitgeknipte foto
plakken of een aantekening maken. Monteer je boekje door de linkerkant van
pagina 3 op pagina 4, op de onderkant van je zwembadplaatje, te plakken. Plak
pagina 2 tegen 3, 1 tegen 2 en de omslagpagina 1 op dezelfde wijze, zoals hier.
Stap 3 Plak het laatste vel aan de achterkant van je dossiermap en bevestig de handdoeken…
De pagina waarop staat: “In het Zwembad” is een vel dat je met lijm of
plakband aan de buitenkant van je dossiermap dient te plakken. Knip alle
rechthoeken op het bijgaande vel uit. Geef er één aan elk gezinslid. Zij moeten
hun naam schrijven op de rug en aan de voorkant en de rechthoek versieren
zodat het lijkt op hun favoriete handdoek. Plak de bovenkanten van deze
handdoeken op de daarvoor bestemde ruimte op het vel. Speel het spelletje
“raad eens van wie deze handdoek is?”, met vragen als “raad eens op wiens
handdoek er een auto staat?” Of “Raad eens wiens handdoek roze en blauwe
strepen heeft?”. Kijk voor de antwoorden onder de handdoek.
Help je kind bij het afvinken naast de items aan de onderkant van het vel van
wat het zou willen meenemen naar het zwembad.

Veel plezier!

