
ik   zie,   ik   zie
wat jij niet ziet

een LEKKENDE PEN, een inktpatroon van een vulpen... 

KLAAR!
Oef, dat was gemakkelijk!

INKT

MAAK HIER EEN
VLEK MET BLAUWE INKT.



Sla je vleugels uit
klim omhoog 
fluit een deuntje 
ren een rondje 
ga dingen ontdekken 
en kijk vooral verder dan je neus lang is.
Hoe lang is jouw neus eigenlijk? 

Kijk en kijk nog beter 
stel alles in vraag.

Soms zal je zelfs NEROVETSRETHCA
of                                        moeten denken. STARTondersteboven
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JE BESTE blauwe TEKENSPULLEN, stof, papier, lijm

Allemaal   Blauwtjes 
blauw is ongetwijfeld de allermooiste kleur van alle kleuren, maar het ene

bloed van 
de koning is blauw. Vul de cirkels met verschillendeVul de cirkels met verschillende tinten blauw.tinten blauw. dit is een testpagina, dus het hoeft niet netjes.niet echt, hoor!
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Allemaal   Blauwtjes
blauw is ongetwijfeld de allermooiste kleur van alle kleuren, maar het ene blauw is het andere niet. de lucht is      blauw, jeans is blauw en

bloed van 
de koning is blauw. Vul de cirkels met verschillendeVul de cirkels met verschillende tinten blauw.tinten blauw. dit is een testpagina, dus het hoeft niet netjes.



gebruikt papier, lijm, schaar, blauwe kleding, foto

ben ik!dit
Zoek blauwe letters en cijfers

 in tijdschriften, reclamefolders

of op 
verpakkingen

, knip ze uit en plak ze hier.

Mijn naam is

Ik ben            jaar oud
.



gebruikt papier, lijm, schaar, blauwe kleding, foto

of op 
verpakkingen

, knip ze uit en plak ze hier.

plak de foto hier

ik

VAN TOP TOT TEE
N*

Kleed jezelf

in een bl
auwe outfit.

Zet je mooiste glimlach op

en laat iemand een

foto van jou nemen.

* Zoek tussen je eigen kleding of ga naar een kledingwinkel 
en maak een foto in de paskamer.



BLAUWE snoepjes, schaar, je tong

VIESPEUK!

knip de pagina rondom de 
tong uit.

eet enkele
 blauwe snoepjes

kleur de tong door aan het papier te likken.

of kauw op een blauwe pen.

schilderijTONG

NIET ZO’N GOED IDEE!



BLAUWE snoepjes, schaar, je tong

VIESPEUK!

eet enkele
 blauwe snoepjes

de  onderkant van je  tong

ECHT WAAR!
KIJK MAAR IN DE SPIEGEL.

OP DEZE LIJN KNIPPEN



EEN vriezer, bakje met water, PLAKBAND 

de 
kou

Bevries Deze Saaie Bladzijde

Scheur de pagina u
it.

  maak er een pr
opje van.

 leg het in een 
bakje water en 

zet het 24 uur in
 de vriezer.

 laat het water 
weer smelten

en plak het papier
 terug in dit boe

k.
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