
 

Cracker vliegtuig
Vliegtuigen bouwen van crackers en groente
Met behulp van een paar prikkertjes bouwen we van gezond eten leuke
vliegtuigsnacks. Even mee vliegen en daarna smullen maar!

Duur : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

crackers (lichte, zoals bijvoorbeeld Cracottes
van LU)
cocktailprikkers of tandenstokers
kleine wortelen
cherry tomaten

kaas
selderij
pindakaas
rozijnen
scherpe mesjes

Wat heb je nodig?

 



 

Hoe maak je de vliegtuigen?
Voor het kaas - tomaat vliegtuig:

Snijd een stuk kaas voor de romp van het vliegtuig.
Prik een cocktailprikker of tandenstoker midden in de kaas.
Snijd de babywortel in 3 stukken. Gebruik 2 van de stukken om de schroef te maken. Leg boven elkaar
in een kruisvorm en duw ze op een prikker aan de voorkant met de vlakke gedeelten op elkaar.
Snijd een driehoekig einde van het 3e stukje van de wortel en prik deze in de staart van het vliegtuig
(kaas).
Snijd de neus uit een cherry tomaat en duw hem op de tandenstoker met de wortel propeller aan het
voorste deel om de schroef te maken.
Leg de body van het vliegtuig (kaas met wortel propellers en de staart) tussen 2 crackers. Gebruik
weer een tandenstoker om het op zijn plaats te houden.
Neem 2 cherry tomaten en leg ze op een 2e tandenstoker. Dit zijn de wielen van het vliegtuig.
Plaats het vliegtuig (kaas en crackers) bovenop de kerstomaten (de wielen) en laat de staart van het
vliegtuig op een bord of schaal rusten.

Selderij en pindakaas vliegtuig

Snij een stuk selderij en besmeer of vul deze met pindakaas.Prik een tandenstoker in de bovenkant
van het dunne uiteinde van de selderij.
Snijd de babywortel in 3 delen. Gebruik 2 van de stukken om de schroef te maken. Leg ze bovenop
elkaar in een kruisvorm en duw ze op de tandenstoker aan het vooreinde om de propeller te maken.
Snijd nu van een andere babywortel twee plakjes voor de wielen en gebruik voor de voorkant van de
schroef een reststukje wortel (de afgeronde top van de wortel)
Duw de neus van de schroef op de tandenstoker.
Duw een 2e tandenstoker door de wortel voor 2 wielen.Breek een cracker doormidden zodat je er de
vleugels van kan maken. 1 boven en 1 onder de bleekselderijbromp van het vliegtuig. Hou dit op zijn
plaats met een tandenstoker.
Snijd een klein driehoekig gevormd stukje cracker en duw deze in de pindakaas op de staart van het
Plaats een rozijn in de pindakaas net achter de vleugel zodat het net lijkt alsof er een piloot uit de
cockpit Leg het bleekselderij deel bovenop de wielen en laat de staart van het vliegtuig rusten op een
bord of schaal.

 


