Koningskroon vouwen (groep 1&2)
Doel van de activiteit

• Construeren met papier
• Volgen van een vouwselstrook of vouwtekening
• Opdoen van meetkundige ervaringen
• Tellen-en-rekenen met telbare hoeveelheden t/m 5
• Hanteren van begrippen als: dubbel, helft, scherpe vouw, vouwlijn,
recht, schuin, onderkant, rand

Materiaal

• zeven A4’tjes en een strook papier voor het vouwen van een vouwselstrook
• voor ieder kind vijf A4’tjes, kleurpotloden, stiften of verf
• lijm, plakband of nietmachine
• vouwtekening, zie dit document

Voorbereiding

Kies hoe u de kinderen de koningskroon wilt laten vouwen: aan de hand van een vouwselstrook en/of aan de
hand van een vouwtekening.
In het geval u kiest voor een vouwselstrook, maakt u onderstaande vouwselstrook na met zeven A4’tjes. Voor
elke stap neemt u een nieuw A4’tje. Plak de achterkant van de zeven vouwsels in de juiste volgorde op een
strook papier en de vouwselstrook is klaar.

Vouwselstrook voor het vouwen van de Koningskroon
In het geval u kiest voor een vouwtekening kunt u onderstaande tekening verderop in dit document printen:

Vouwtekening voor het vouwen van de Koningskroon
De keuze voor een vouwselstrook vergt meer voorbereiding, maar is voor de kinderen makkelijker af te
lezen. Ze kunnen bij een vouwselstrook immers de afzonderlijke vouwsels (gedeeltelijk) openvouwen om te
achterhalen hoe van de ene stap naar de andere is gekomen.

Koningskroon vouwen groep (1&2)

Beschrijving

Koningsdag is een feest en bij een feest hoort feestelijke kleding. Te beginnen bij het maken van een
hoofddeksel: de Koningskroon.
De Koningskroon bestaat uit vijf dezelfde vouwsels die in elkaar worden geschoven. Het vouwsel moet
dus vijf keer worden gevouwen. Hiervoor krijgt ieder kind vijf A4’tjes. Laat ze de vouwselstrook en/of
vouwtekening zien en vraag hoe ze tot opeenvolgende vouwsels kunnen komen. Verwoord daarbij wat ze
doen. Bijvoorbeeld: Je vouwt het papier dubbel. Doe dit zo recht mogelijk. Zorg dat je de hoekpunten op de
tegenoverliggende hoekpunten legt. Maak een scherpe vouw. Vouw de hoekpunt van de ene helft tot de vouwlijn.
Doe nu hetzelfde met de andere helft. Vouw ook de rand dubbel. Vraag ook geregeld tussendoor hoeveel
vouwsels ze al hebben en hoeveel ze dus nog moeten vouwen.
Als de vijf vouwsels zijn gevouwen worden ze naast elkaar op tafel gelegd. Schuif de randen aan de
onderkant van de vouwsels zo in elkaar dat deze randen telkens een stukje overlappen. Maak de in elkaar
geschoven randen vast met lijm, plakband of een nietmachine.

Vijf vouwsels in elkaar geschoven
Voordat de kroon pasklaar wordt gemaakt kunnen de kinderen de kroon nog versieren. Bij het pasklaar
maken worden de randen aan de beide uiteinden in elkaar geschoven en ook aan elkaar vastgemaakt.

Nu nog een kusje
en ik verander
in een prins!
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