
De hierbij afgebeelde voorbeelden 
van speelgoed zijn bedoeld om in de 
vakantie te maken. 

Het eerste voorbeeld is de “Acro-
baat”. Een popje dat onder alle 
omstandigheden zijn evenwicht 
bewaart. Een leuk kleurtje hier en 
daar en de meeste kinderen zullen 
met dit speeltje erg blij zijn!

Vakantiespeelgoed
De “Balero”, een Mexicaans behen-
digheidsspelletje, maakt u van een 
uitgeboord blokje. Het “tonnetje” 
past er ruim in. 

Voor de “Parachute” gebruikt u een 
dunne zakdoek. Maak het blokje 
(van een bezemsteel afgezaagd) 
eerder iets te groot dan te klein, 
dan kunt u er later altijd nog iets 
vanaf halen.

“Vang de vis” is van oorsprong 
een behendigheidsspelletje van de 
eskimo’s, waarbij het  “vangen” van 
de vis een soort oefening is voor 
later, als de vis met de speer moet 
worden gevangen.

Het voorbeeld hieronder, het “Zelf 
terugrollend blikje” is een speeltje 
vooral voor jongere kinderen. De 
werking berust op het, bij voortrol-
len, opwinden van het inwendig 
gespannen elastiek door het ge-
wicht (een stel losse moeren of iets 
dergelijks).

Veel plezier met het maken!

‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord
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