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Script filmpje:   
 

“hoe maak je de wensboom ?”    
  

Nu zal ik jou stap voor stap uitleggen en tonen, hoe je de wensboom maakt. Neem al jouw kaartjes 
erbij en kies de twee dikste of stevigste kaartjes uit. Ik kies voor die in het zilver en in het goud. Leg 
de andere kaartjes opzij en neem één van de kaartjes dat je net koos. Neem één van de stiften, schud 
die even en teken zo GROOT mogelijk een boomstam. De stam mag er heel krom en gek uitzien. Je 
tekent die groot vanonder en kleiner naar boven toe, en je mag die ook versieren.     
Neem het ander stevig kaartje, de andere stift, schud die opnieuw, en teken nog zo groot als je kan 
een gekke boomstam! Die stam mag je opnieuw versieren.     
Op de andere kaartjes teken je vormen die jij zelf kiest. Weet je niet goed welke vormen je kan 
tekenen? Teken er dan die je kent zoals een halve maan, een cirkel, een vierkant of de vorm van een 
dier.    
Of heel jouw boom kan een vorm van een dier worden. Wat je ook kan doen is rond de vormen 
tekenen op de kaartjes waar al tekeningen op staan. Dat kan bijvoorbeeld een figuurtje zijn dat je 
herkent.     
Neem er opnieuw de kaartjes van de boomstammen bij en knip die uit. Geef in de ene boomstam 
een knip van boven naar onder tot in het midden en in de andere boomstam van onder naar boven 
ook tot in het midden. Schuif ze gekruist in elkaar tot de ene vorm gelijk komt met de andere, en 
beiden de tafel raken.     
Knip al jouw andere getekende vormen uit, leg ze in de onderkant van je doosje en spaar de resten, 
die heb je straks nog nodig. Neem daarna al jouw vormen, en je boom(stam) erbij, kies een vorm en 
geef een klein knipje in het midden. Kijk daarna waar je de vorm wil plaatsen in je boom, geef daar 
ook een knip en schuif hem er op die manier in. Herhaal de laatste stappen voor al de rest van je 
vormen.     
Als je vindt dat je boom nog vormen mist, dan kan je nog eens kijken tussen de rest van de 
uitgeknipte vormen. Ik vind bijvoorbeeld deze vlek wel leuk, dus ik knip die uit en voeg hem toe aan 
mijn boom.     
Neem de leuke versierspullen en de lijmbolletjes erbij, en versier maar! Zoals ik zei in een vorig 
filmpje zijn sommige figuren stickers en andere moeten met de lijmbolletjes gekleefd worden. Nog 
even kort: scheur één stuk doorzichtig vel met lijmbol ervan, druk die op je figuur, druk die goed aan, 
neem het plastiekje ervan en plak je figuur waar je zelf wilt. Versier dan heel jouw boom en heb je 
zelf nog spullen thuis, dan mag je die ook in je wensboom hangen.     
Neem opnieuw je resten erbij en kies een kaartje om je wens op te schrijven, en als je nog niet kan 
schrijven dan mag je die ook tekenen.     
Neem tenslotte de onderkant of de bovenkant van je doosje. Kleef met een paar lijmbolletjes je 
wens er op. (fluisterende stem) of verstop de wens in je boom.     
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