Je bent geboren met alles wat je nodig hebt
om een geweldige uitvinder te worden:
briljante HERSENEN en SUPERZINTUIGEN.
Ben je er klaar voor om te VOELEN,
RUIKEN, ZIEN, HOREN en PROEVEN
hoe je een echte uitvinder wordt?

Ik ben een uitvinder

Ik ben een uitvinder

Ik ben een uitvinder
Speeel,n
leerdek
ont

Ontdek:
HOE je een reddingsvlot bouwt
WAT een brug zo supersterk maakt
WAAROM papieren vliegtuigjes vliegen
En nog veel meer!
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Jouw

uitvinderszintuigen
Horen

Hersenen

Je hersenen horen niet bij
je zintuigen, maar verzamelen
wel alle informatie die via
je zintuigen binnenkomt.

Kijken

Er zijn zo veel
geluiden om je heen.
Wat hoor jij nu
allemaal?

Echte uitvinders
gebruiken hun ogen
om te kijken hoe
dingen werken.

Ruiken

Proeven

Gebruik je neus om
te checken of
ergens een vreemd
luchtje aan zit!

Je tong is supergoed
in het proeven van
verschillende smaken.

Laten we eens
kijken wat je
allemaal kan!
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Voelen

Je huid vertelt je hoe
dingen voelen. Kijk uit met
dingen die heet, koud of
scherp kunnen zijn.

01/03/2018
12:26
15/03/2018
10:46
AM
Die Cut
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Vouw de bovenste
hoeken nog een
keer dubbel naar
de middenlijn,
zoals op de foto.

4

Vouw het papier
dubbel langs de
middenlijn.

5

Vouw
vleugels de
om aan
beide k
van het anten
vli
zoals op egtuig,
de foto
.
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Je bent geboren met alles wat je nodig hebt
om een geweldige uitvinder te worden:
briljante HERSENEN en SUPERZINTUIGEN.
Ben je er klaar voor om te VOELEN,
RUIKEN, ZIEN, HOREN en PROEVEN
hoe je een echte uitvinder wordt?

Ik ben een uitvinder

Ik ben een uitvinder

Ik ben een uitvinder
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leerdek
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Ontdek:
HOE je een reddingsvlot bouwt
WAT een brug zo supersterk maakt
WAAROM papieren vliegtuigjes vliegen
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