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Maar Jip en Janneke gaan Siepies mandje
versieren. Met bloemetjes. Want ze vinden
het zielig als Siepie helemaal niets meer
krijgt op haar verjaardag.
Zou Siepie er erg dankbaar voor zijn? Nee,
want ze knabbelt aan de bloemetjes. Ze eet de
bloemetjes op.
‘Rare poes,’ zegt Janneke. ‘Wie eet er nou de
versiering op?’
En dan zegt mama: ‘Hier hebben jullie allebei
een stuk gemberkoek. Voor de verjaardag.’

Nodig:
• vierkante vouwblaadjes in allerlei kleuren
• schaar
• lijm
• potlood of stift
Ontwikkelingsgebieden:
luistervaardigheid en
creatieve ontwikkeling
Duur opdracht:
30 minuten
Klassikaal en
individueel
1.
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Een slinger voor Siepie

5.

Lees het verhaal Siepie is jarig voor aan de klas. Dit verhaal
staat in de verhalenbundel van Jip en Janneke en in Siepie.
Vandaag viert de klas de verjaardag van Siepie. Het liefst wil
ze nog meer vissen eten. Daarom mogen alle leerlingen een vis
voor Siepie maken. Als iedereen klaar is, kunnen de vissen aan
een slinger worden opgehangen in de klas. Als afsluiting is het
leuk om met de leerlingen ‘Lang zal Siepie leven’ te zingen.
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2. Vouw het papier diagonaal dicht.
Vouw weer open en vouw de
twee punten naar de gevouwen
middenlijn, zodat er drie vouwlijnen ontstaan.
3. Vouw het papier weer diagonaal
dicht en knip het papier in, vanaf
de middellijn tot aan de vouw.
4. Vouw het papier open en plak de
twee zijflapjes op elkaar, zodat er
een soort puntzak ontstaat.
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6.

Zo maak je de vissenslinger
1. Dit heb je nodig: vierkante vouwblaadjes in allerlei kleuren, een
schaar, lijm en potlood of stift.

5. Leg de vis neer en knip de scherpe hoek van de kop af.
6. Knip uit ander papier een staartvin, twee zijvinnen, twee ogen en
een onderkaak. Plak ze op de vis.
7. Hang alle vissen aan een slinger.
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