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Met dit werkblad gaan de kinderen een spaarpot maken waarmee ze kunnen gaan sparen 

voor het goede doel.  

Print de uitslag (blz. 2) op stevig papier uit voor iedere leerling. Dit kan op A4, maar ook op 

A3 (denk aan het vergrootten). 

Bovenop de kubus komt de sleuf, waar ze het geld door kunnen steken. Voordat de uitslag in 

elkaar geplakt wordt, moet de sleuf er uit geknipt of geprikt worden. 

Als je actie voert voor onze stichting, kun je op de kaart van Afrika op de kubus Zambia laten 

kleuren. Wellicht kunnen de kinderen ongeveer aangeven waar de plaats van het goede doel 

ligt? 

Wanneer je voor een ander doel in een ander land in Afrika actie voert, kun je ook dat land 

laten kleuren. Voer je actie voor een doel in een land in een ander werelddeel? Voel je vrij 

om een ander plaatje over de kaart van Afrika te plaatsen! 

De overige vlakken versieren de kinderen zoals zij willen. Laat hen van te voren nadenken 

over wat zij al weten over het doel en het land. Wat vinden zij belangrijk? Wat willen zij 

bereiken met hun actie? Dit kunnen ze uitwerken op hun kubus. Laat hen hierbij ook 

nadenken over hoe de kubus in elkaar geplakt wordt en hoe hun tekeningen dan zichtbaar 

zijn.  

Wanneer de kinderen klaar zijn met het versieren van hun kubus, is het tijd om de kubus uit 

te knippen (denk eraan om de sleuf eruit te halen!) en in elkaar te plakken. 

Daarna kan het sparen beginnen! 

Via info@vriendenvanlotus.nl zijn er ook houten spaarpotjes te bestellen voor €2,50, 

exclusief verzendkosten. Deze lijm je zelf met de kinderen in elkaar. Ze zijn blanco of met 

opdruk te bestellen.  

De opbrengst gaat volledig naar stichting Vrienden van Lotus. 

 

Doelen waaraan de kinderen werken met dit werkblad: 

- Meten & meetkunde: de leerlingen kunnen een eenvoudig ruimtelijk object maken 

van een bouwplaat. 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren omgaan met kaart en atlas. Ze 

kunnen het land waarvoor ze actievoeren opzoeken op de kaart en aangeven.  

- Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen maken een plan van aanpak vooraf. Hierbij 

denken ze na over hoe hun tekeningen op de kubus zichtbaar zijn, wanneer de kubus 

in elkaar zit.  

- Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen kiezen materialen en beelden die hun project 

ondersteunen. Hoe zie je straks waarvoor deze spaarpot is? 

- Burgerschap: de leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te 

vergelijken met de omgeving in (Zambia,) Afrika. 

Veel plezier met het maken van de spaarpot! 
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