
 
Ideeën voor moederdag 
Op dit document vind je enkele ideetjes om te maken voor moederdag. Wij hebben gekozen voor dingen 

die heel eenvoudig te maken zijn met weinig materiaal. 

Heb je geen gekleurd papier in huis? Je kan het ook maken met wit papier en de bloemen, de achtergrond, 

… zelf een kleur geven met potlood. Je gebruikt de materialen die je thuis hebt. Wees creatief. Weet je iets 

niet zo goed, dan kan je altijd raad vragen aan je juf of meester. 

Je vindt per idee een foto en een link. Via de link kom je op Pinterest terecht, daar vind je telkens een kort 

instructiefilmpje hoe je het kan maken. Gebruik zelf jouw creativiteit om het idee aan te passen. 

Jullie zullen in de loop van de week ook nog de opdracht krijgen om een tekst te schrijven. Hou op je 

kaartje een plaats vrij of denk eens na hoe je je tekst kan verwerken. Het schrijven volgt later deze week. 

Idee 1 
Link: https://pin.it/f5ybxHm 

      

Idee 2 
Link: https://pin.it/2g7S8lC 
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Idee 3 
Link: https://pin.it/1s8ure5  

  

 

Idee 4 
Link: https://pin.it/3PDjT4s 
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Idee 5 
https://pin.it/ErWOv0o  

 

In het filmpje via de link lijkt het idee heel moeilijk, maar dat is het niet. 

Je knipt enkele bloemen zoals op het stappenplan hieronder. Je kan deze bloemen versieren. 

Om het nog wat leuker en persoonlijker voor je mama te maken, kan je woorden op de bloemblaadjes  

schrijven die typerend zijn voor je mama. Als de bloemen klaar zijn, vouw je ze dicht zoals op de tweede foto. 

Op moederdag leg je deze bloemen dan in water (gewoon kraantjeswater is goed). Als alles goed loopt,  

dan zouden deze bloemen mooi openvouwen. Zo kan je mama de mooie versierde bloemen zien en de  

woorden lezen.  

Probeer dit idee misschien eerst eens uit met een bloem die nog niet versierd is. Zo weet je hoe het moet. 
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