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Vader wil je natuurlijk wel met iets bijzonders verrassen wat je zelf, speciaal voor hem gemaakt hebt! 

 

 

 

Binnenkort werk ik meer vaderdag cadeautjes uit maar misschien zitten hier wat ideetjes tussen. 

 

 

 

KusKunstwerk   1-8 Wie wil nou geen kunstwerk van kusjes? 

Licht Ster 2    1-8 Gezellige kaarsenhouder: Papa is mijn licht, mijn ster! 

Verjaardags Kalender 1-8 Leuk met foto’s, tekeningen, gedichtjes…. 

Souvenier Hier   1-8 Papa bewaart allerlei prulletjes. Dit potje is daarvoor een prima opbergplek  
           Natuurlijk versier je het met stoere voetballers, mooie muziekplaatjes of leuke logo’s of…. 
Zon geZicht    1-8 Papa is het zonnetje in huis  (extra leuk: maken met kleurtjes van zoutdeeg) 

Boekenlegger    3-8 Een boekenlegger van papier weefsel 

Kraanvogel      4-8 1000 brengen geluk….. 

Fabelachtige Vader    4-8 Een klei kunstwerk: vader is toch fabelachtig? 

Schrijf Portret     4-8 Schrijf in jouw portret persoonlijke teksten voor papa 

Lichtende Ster   4-8 Gezellige kaarsenhouder: Papa is mijn licht, mijn ster! 

Knijp Ster   4-8 Een ster voor een ster (om foto’s / papiertjes, …. te bundelen) 

Wikkel Wonder   4-8 Om de vliegen uit zijn biertje (of ander drankje) te houden 

Boekenlegger  5-8 Weven 

Sleutelhanger Hout  5-8 Zaag een sleutelhanger van papa’s favoriete dier of logo: ring erdoor en klaar! 

Familiehuis    5-8 Zaag een origineel fotolijstje: een huis vol fantastische familie 

Spiegel of Memobord  5-8 Zaag een spiegel of maak een memobord 

Domino Daddy    5-8 Een dominospel in een geweven lucifersdoosje: Met stip voor papa! 

Duizendpoot    5-8 Papa is een duizendpoot! (knopen met textiel) 

Boter Kaas en Eieren   6-8 Papa zorgt voor de dagelijkse benodigdheden: leuk spel om te zagen 

Dobbelsteen                    7-8 Hulp bij nemen van beslissingen:  
    1= gewoon doen 2= nachtje slapen 3=bekijk het nog eens van alle kanten 4=laat mij (=gever/ kind) beslissen   

    5=niet op deze manier doen maar op andere wijze wel doen  6= niet doen 

 

 

Tip:  Pak je cadeautje mooi in.  doosjes   cadeaupapier   
  Veel plezier bij het geven (maar vooral ook bij het maken!) 

 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Henneman.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/DeegSter.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/12/Jarig-voorkant.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/02/AASouvenierHier.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/02/ZonGezicht.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/PapierWeven.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/origami-kraanvogel.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/VanderToornKlei1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Leo-Vroman-Schrijfportret.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Beker-Kandelaar.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/KnijpSter.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/02/AAWikkelWonder.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/TextielWevenBoekenlegger.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/ZaagZwaan.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/GezelligeGrachtenGordel.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/MondriaanZagen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/domino.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/KnopenEnkeleSteekDuizendpoot.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/HoutBoterKaasEieren.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/HoutDobbelsteen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/doosjes/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/StijfselMarmeren.pdf

