Computer surprise maken!
Voor de echte computernerd maak je natuurlijk een computer. Helemaal niet
moeilijk en heel geschikt voor grote pakjes. Of je stopt alleen iets onder het
toetsenbord of in de muis!
Aan de slag met de computer!
Benodigdheden:
• Kartonnen doos ter grootte van een computerscherm.
• Gekleurd papier of verf.
• Gekleurd karton.
• Zwart papier.
• Witte stift/potlood.
• Liniaal.
• Foto op canvas of print voor computerscherm.
• Plakband.
• Schaar.
• Twee stukken touw voor de muis en het toetsenbord, ieder ongeveer 50
cm. lang.
• Een chocolademuis.
Start met het beeldscherm.
Gebruik de doos voor het beeldscherm en verf deze in de kleur die jij wilt.
Wanneer je de ontvanger van de surprise wilt verrassen met een foto op
canvas, pak je deze ter bescherming in met doorzichtige folie. Haal een stuk
karton uit de doos van precies dezelfde grootte als de canvas. Schuif de foto op
canvas in het gat. Gebruik het zwarte papier om het beeldscherm (de foto op
canvas) te camoufleren. De ontvanger van het cadeau kan dan vervolgens het
computerscherm aanzetten door het zwarte papier weg te trekken.
Wanneer je ervoor kiest om een afbeelding op papier te gebruiken als
beeldscherm hoef je geen gat in de doos te knippen, dan kan je het papier er
gewoon opplakken.
Teken vervolgens een aan en uit knop op het beeldscherm. Maak aan de
achterkant van het beeldscherm twee gaatjes en steek daar de draadjes is. Je
kunt ze vastmaken met plakband.

Toetsenbord:
Maak het toetsenbord uit het stuk karton. Knip een stuk karton uit of maak
een doosje ter grootte van een toetsenbord, verf het karton zwart en maak met
de witte stift of het potlood toetsen op het karton. Bevestig een van de draadjes
aan het toetsenbord. Bevestig aan het andere draadje de chocolademuis. Je
kan er ook voor kiezen om een klein doosje als muis te gebruiken, hier kan je
dan weer een cadeautje in verstoppen.
Maak de surprise nog persoonlijker door er een gedicht bij te doen!

