
 

“Laatste in…” Poster  

A1

Het is een fantastische dag om te gaan zwemmen! Speel een spel met deze poster 
door de personages in en rond het drukke zwembad te plaatsen.

Praat over de personages en de items als je ze op de poster neerzet. Laat je 
kind de ogen sluiten zodra alles precies goed staat. Haal één item van de 
poster af. Zeg je kind dat het de ogen kan openen en laat hem of  haar raden 
wat er ontbreekt. Over het zwembad zijn veel woorden te leren. Veel plezier!  

Jouw poster maken

Druk eerst de 10 pagina’s af  op karton of  stevig papier. Het dikkere papier 
zorgt ervoor dat je poster stevig is. Om de poster te maken heb je nodig: een 
schaar, plakband en lijm. Later, wanneer je de  poster op wil hangen, heb je 
nog vier of  vijf  spijkertjes nodig.

Elk vel is in de linker bovenhoek met een letter en nummer gemarkeerd. De bovenste rij van de poster bestaat uit de vellen 
A1 tot en met A3 en de onderste rij uit B1 tot en met B3. De laatste drie vellen bestaan uit personages die op de poster 
komen nadat deze in elkaar is gezet.

Leg de vellen op een A en B stapeltje. Gebruik een schaar om het ROZE vlak af  te knippen langs de 
stippellijn op elk van de vellen waarop staat: “Knip af ” langs één en soms langs twee randen. Bevestig 
eerst rij A. Begin met A1 en breng lijm aan langs de grijze rand waar staat: “PLAK TEGEN DE 
ONDERKANT DE ZIJRAND VAN A2”. Probeer de afbeelding van A1 samen te laten vallen met die 
van A2. Voltooi de bevestiging van rij A door A2 tegen de rand van A3 te plakken. Nu is het belangrijk 
om de plaat om te draaien en langs de naden het plakband te gebruiken. De lijm kan na verloop van tijd 
loslaten terwijl het plakband ervoor zorgt dat je poster in elkaar blijft zitten. Maak rij B op dezelfde wijze. 
Strijk nu de lijm langs de grijze onderste rand van rij A en onder de bovenrand van rij B. Probeer de afbeelding zo goed 
mogelijk uit te lijnen voordat je ze aandrukt. Draai je poster om en plak het plakband langs de twee nieuwe naden.

Knip alle items op de laatste 3 vellen uit. Gebruik als je de 
poster inlijst bijvoorbeeld posterplakkertjes om je items op de 
afbeelding te plaatsen.
 
Als je de poster niet inlijst of   plastificeert, kun je low-stick 
magic tape gebruiken. Dit is een speciale in de handel te 
verkrijgen plakband waarmee je de items op hun plek houdt, 
zonder dat het papier scheurt als je de personages wilt 
verplaatsen.
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	BELANGRIJK: BELANGRIJKDruk deze 10 vellen af op karton of stevig papier. 


