Kerkstage advent project:
Bouwplaten: kribbe, ster en engel.

Kribbe:

Voor de kribbe heb je een wc-rolletje nodig!
Knip de wc-rol doormidden.
Dan knip je van de ene helft een stukje van het uiteinde, zodat
de onderste helft kleiner wordt dan de bovenste helft.
Het grootste deel wordt dan de kribbe en van het kleinste deel
kun je de pootjes van de kribbe maken.
Lijm of niet de 2 delen met de bolle kant op elkaar.
Buig nu de buitenste randen. (zie plaatje)
De kribbe kun je bijvoorbeeld met mos gaan vullen of met wat
stro.

Ster:
Je mag de ster uitknippen. Dan vouw je de randjes van de ster.
(zo wordt de ster wat boller.)
Versier de ster zoals jij het wilt, wees lekker creatief.
Als je ster af is kun je die een plekje geven, bijvoorbeeld boven
de kerststal.

Engel:

De engel mag je eerst versieren of inkleuren.
Knip nu de cirkel uit en knip ook de dikke lijnen in.
Draai de engel in elkaar en schuif de twee inkepingen naast het
hoofd van de engel in elkaar.
Nu is hij af en mag jij hem een mooi plekje geven.

Bouwtekening: Jezus, Jozef en Maria, de drie wijze n, kamelen, de herders, schaap/lam,
os en ezel:

Al deze figuren mag je zelf inkleuren en versieren.
Hierna mogen ze worden uitgeknipt.
Nu mag je zelf creatief bedenken hoe je de figuren kunt laten staan in en rond de kerststal.
Tip: je kunt bijvoorbeeld een stukje hout gebruiken en daar een gleufje in maken waar het figuurtje
tussen past.
Of je knipt het figuurtje uit met een vouw rand, dit kun je verstevigen door bijvoorbeeld een
ijslollystokje achter je figuurtje vast te maken.
Je zou ook het ontwerp van deze figuurtjes over kunnen trekken op een stuk karton en die dan weer
uitknippen. Hierdoor zijn je figuren een stuk steviger.

