Elfensnot in een potje
Met wasmiddel, lijm en voedingskleurstof maken we groen slijm.
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en
stoppen het in een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.
Duratie

:

30 minuten

Voorbereidingstijd

:

5 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Motorische ontwikkeling

Doelgroep

:

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

Soort activiteit

:

Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

:

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

Wat heb je nodig voor één potje elfensnot?
• 200 ml knutsellijm (verkrijgbaar bij o.a. Action)

• kom

• fles wasmiddel (merk: Slimme Reus!)

• lepel om te roeren

• groene voedingskleurstof

• afsluitbaar glazen potje met deksel
• uitgeprinte bijlage (kleur of zwart-wit)

Aan de slag!
• Doe de lijm in de kom. Het is belangrijk dat je het hele flesje lijm gebruikt! Draai desnoods het deksel er af, zodat het
er sneller uitloopt.
• Doe de voedingskleurstof er bij. Een paar drupjes is voldoende! Roer dit door. Mocht je de kleur niet donker genoeg
vinden, kun je er altijd nog een beetje voedingskleurstof bij doen.
• Draai de dop van de fles wasmiddel af en giet die ongeveer voor de helft vol. Giet telkens een klein scheutje
wasmiddel in de kom met gekleurde lijm en roer dit goed door.
• Ga door met roeren en het bijvullen van het wasmiddel totdat je vindt dat het slijm dik genoeg lijkt. Je kunt het
tussendoor ook even voelen, of het niet te plakkerig is. Als het nog te plakkerig is, kun je er nog wat wasmiddel bij
doen. Zodra het slijm van de kom los komt, is het klaar!
• Schep het slijm met een lepel in het potje. Je kunt het etiket uit de bijlage uitknippen en dit op het potje plakken. Op
deze manier maak je je eigen elfensnot-potje! Je kunt de kant en klare bijlage gebruiken, maar je kunt het ook zelf
inkleuren.

Kijktip
Het is een vrij lang filmpje, je kunt zo nu en dan best even doorspoelen
• https:/
/www.youtube.com/watch?v=fITGOni6GS0

Tips:
• Het is belangrijk dat je het merk Slimme Reus gebruikt! Andere soorten wasmiddel werken niet altijd.
• Als je ziet dat tijdens het toevoegen van het wasmiddel de lijm niet dikker wordt, kun je het beter met een ander
merk lijm gaan proberen. Het hoort namelijk vrij direct een reactie te geven op elkaar. De knutsellijm van de Action
doet het sowieso goed (zie filmpje).
• Je kunt dit potje elfensnot ook als Kerstcadeautje geven! Doe er een kerstkaartje (met plastic laagje) of een ander
klein cadeautje in en laat diegene waaraan je het geeft door het snot gaan, om het cadeautje te pakken!

