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Doel
fijne motoriek: tekenen

Materiaal
•  rode of gele band van karton die om het hoofd 

van Raai past

Voorbereiding
Maak een brede rode of gele band van karton 
die om het hoofd van Raai past. Dit is de basis 
waarop  straks kerstballen geplakt gaan worden 
voor de kerstballenhoed van Raai. Doe er 
eventueel een band overheen zodat ook daar 
kerstballen op geplakt kunnen worden.

Introductie
Het is bijna kerst. Buiten wordt het steeds 
donkerder en binnen wordt het steeds gezelliger. 
Er branden veel lampjes en de kerstboom staat 
in veel kamers en scholen. Raai wil er graag 
mooi en feestelijk uitzien met kerst. De kinderen 
maken een mooie hoed voor hem door zelf 
kerstballen te versieren.

Stap 1
Raai zit in de kring. Hij heeft zijn wintertrui aan. 
Naast hem ligt de band en de ballen die nog 
moeten worden ingekleurd. Het is bijna kerst. 
Kun je aan Raai zien dat het bijna kerst is?
Raai  ziet er niet echt uit alsof het kerst is. Hoe 
zouden we Raai de Kraai kunnen helpen? 
Hebben de kinderen zelf ideeën? Weet je wat? 
Wij gaan Raai de Kraai een mooi kerstcadeau 
geven. Een prachtige kerstballenhoed! Jullie 
mogen een kerstbal inkleuren zo mooi als je 
maar kan. Dan plakken we de ballen daarna op 
de hoed. Het wordt een verrassing voor Raai, 
dus Raai mag er niet bij zijn. Wie wil Raai  even 
buiten het lokaal neerzetten?

Stap 2
De kinderen versieren de kerstballen door ze in 
te kleuren. Daarna knipt u de ballen uit. Samen 
met de kinderen plakt u de ballen op.

Stap 3
Raai mag weer binnenkomen. De prachtige 
kerstballenhoed wordt voor hem neergezet. 
U zet de hoed bij Raai op het hoofd. Hij staat 
prachtig! Wat is Raai er blij mee!
Zo ziet hij er feestelijk uit met kerst!

Aankleding Raai: Kerstmis
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