Graad 3 - Lewensvaardigheid
Vadersdag Kaart
Afrikaans Huistaal – Kreatiewe Kunste (Leer Kennis)
Wat jy gaan nodig kry:





4-5 A4 wit papiere (met of sonder lyntjies)
Skêr
Gom
Inkleurpotlode

Opsionele materiaal:



Kleur karton
Verf
Metode:

Stap 1:

Stap 4:

Gebruik een van jou papiere en kleur die hele papier liggies
in aan die een kant van die papier. Nadat jy ingekleur het,
vou dan jou papier in die helfte.

Teken twee harte en knip dit uit. Maak seker dat albei
dieselfde grootte is. Gebruik ‘n rooi inkleur potlood om die
harte in te kleur.

Opsioneel:


Teken twee harte op rooi karton en knip dit uit.

Opsioneel:
 Gebruik kleur karton

Stap 2:
Skryf die volgende woorde in die middel van jou kaartjie,
met ‘n donker kleur potlood:

“10 REDES HOEKOM PA DIE BESTE IS!”

Stap 5:
Plak die linker hand op die linkerkant van die bladsy en
die regter hand op die regterkant van die bladsy. Plak
die een hart op die linkerkant se palm en die ander hart
op die regterkant se palm.

Stap 3:

Stap 6:

Gebruik nog ‘n wit papier en trek jou hande daarop (Links en
Regs). Gebruik ‘n ligte inkleur potlood en kleur altwee jou
hande in. Knip albei die hande uit wanneer jy dit klaar
ingekleur het.

Skryf tien redes hoekom jou pa die beste is. Skryf elke rede
op ‘n vinger. Skryf die redes met ‘n donker kleur potlood.

Finale Kaartjie:
Opsioneel:
 Verf jou hande en druk hulle op jou papier.
Maak seker dat die verf droog is voordat jy
aangaan.

Graad 3 - Lewensvaardigheid
Vadersdag Trofee
Afrikaans Huistaal – Kreatiewe Kunste (Leer Kennis)
Wat jy gaan nodig kry:





4-5 A4 wit papiere (met of sonder lyntjies)
Skêr
Gom
Inkleurpotlode

Opsionele materiaal:





Kleur karton
Verf
Papier koppie/Polystyrene koppie
Dekorasie
Metode:

Stap 1:
Gebruik 'n papier en enige kleur potlood om die hele bladsy
in te kleur. Skryf die volgende woorde op die middel van die
bladsy: "Wêreld se beste pa". Vou dit nou in 'n silinder. Die
silinder moet wyd bo-op en smal aan die onderkant wees.
Plak die rante van die papier wat bymekaar kom.

Stap 3:
Plak die sirkel op die bodem van die silinder. Plak een
handvatsel aan die linkerkant van die silinder en die
ander handvatsel aan die regterkant.

Opsioneel:




Gebruik kleur karton om jou silinder te vorm.
Gebruik ‘n papier of polystyrene koppie en verf die
koppie enige kleur.

Finale Trofee Voorbeeld:
Versier!
Stap 2:
Neem nog 'n wit papier en sny 'n sirkel en twee handvatsels
uit. Kleur die sirkel sowel as die handvatsels met enige kleur
potlood in. Gebruik die voorbeelde om jou te navigeer.

Opsioneel:


Gebruik kleur karton

