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Griezelen 

 

Dit boek hoort bij Halloween. 
Halloween is een echt griezelfeest. 
Het boek gaat over van alles dat met griezels te 
maken heeft. 
Je vindt in dit boek: 
 Griezelknutsels 
 Een spooklied en 
 Filmpjes. 
 
Bij het boek hoort een werkblad met opdrachten 
en puzzels. 



1. Monstergekte 

Dit heb je nodig: 
 Lege wc-rollen 
 Gekleurd papier 
 Houten prikkers 
 Verf / viltstiften 
 Lijm 
 Schaar 

Tips om te gebruiken: 
 Enge ogen, tanden en monden zorgen ervoor dat je 

enge griezels krijgt. 
 Knip monden, ogen en tanden uit wit papier. Plak ze 

het laatst op de gekleurde wc-rollen. 
 Zorg ook voor enge dingen die uitsteken. Daar kun 

je de prikkers voor gebruiken. 
 Je kunt kiezen voor verf of papier, maar je kunt ze ook 

goed samen gebruiken. 

 

LIJM 



2. De gevonden vinger 

Dit heb je nodig: 
 Een luciferdoosje 
 Watten of papieren zak-

doekje 
 Rode inkt of een rode vilt-

stift 
 Een schaar 
 Lijm 

Dit moet je doen: 
1. Haal het doosje uit de hoes. Knip een gat in de bodem van 

het doosje. Je middelvinger past in het gat (A). 
2. Maak in het doosje een bedje van watten rond het gat. 

Plak de watten vast. Maak het rond het gat bloederig met 
inkt of een viltstift (B). 

3. Neem nu het hoesje. Knip een opening aan de onderkant. 
Zie plaatje (C). Zo kan het doosje open en dicht met je 
vinger erin. 

4. Houd het doosje nu zo op je hand als op plaatje D. 
5. Versier het doosje als griezeldoosje. 
6. Vraag aan iemand: Wil je zien wat ik gevonden heb? 
7. Laat nu je verrassing zien. 

 

A 

B 

 

C 

LIJM 
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3. Het geraamte 

Dit heb je nodig: 
 Een vel zwart papier 
 Wit papier 
 Wattenstaafjes 
 Schaar 
 Lijm 

Tips om te gebruiken: 
 Laat je geraamte iets doen: dansen, lopen, zwaaien of iets 

anders. 
 Knip het hoofd uit wit papier. Teken met de viltstift ogen, 

mond en neus. 
 Gebruik niet teveel lijm. Smeer alleen wat lijm op de 

uiteinden van het wattenstaafje. 

 LIJM 



4. Spokenlied 

Muziek Spokenlied 

klik hier 

https://www.youtube.com/
watch?v=lzMT-REiWew 

klik hier 

Spokenlied 

https://www.youtube.com/
watch?v=qZ21ifSp1Lg 

 
Fluister, fluister. 
Fluister, fluister in het duister. 
In het donker van de nacht. 
Fluister, fluister en ik luister.  
Spoken hoor ik op de trap. 
Stap voor stap en tree voor tree  
zweven spoken naar benee. 
 
Spoken, spoken in mijn kamer.  
In het donker van de nacht. 
Spoken, spoken en zij dansen  
naast mijn bed en op de kast.  
En ik voel me heel tevree. 
Ik dans met de spoken mee  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzMT-REiWew
https://www.youtube.com/watch?v=lzMT-REiWew
https://www.youtube.com/watch?v=qZ21ifSp1Lg
https://www.youtube.com/watch?v=qZ21ifSp1Lg


5. Vleermuizen 

Dit heb je nodig: 
 Zwart papier 
 Wit papier 
 Potlood 
 Zwarte verf 
 Zwart chenilledraad 
 WC-rol 
 Schaar 
 Lijm 
 Tak met zijtakken 
 Pot 

Dit moet je doen: 
1. Verf de wc-rol zwart. 
2. Vouw het zwarte vel dubbel. Teken één vleugel 

langs de vouwrand (A). Vouw het vel dubbel en 
knip de vleugel uit. Je hebt nu twee dezelfde 
vleugels. 

3. Plak de vleugels (B) op de wc-rol. 
4. Knip de ogen uit wit papier. Knip de oren uit 

zwart papier. 
5. Maak twee gaatjes voor de poten. Doe chenille-

draad door de gaatjes. 
6. Doe de tak in de pot en hang je vleermuis eraan. 
7. Je kunt ook meer vleermuizen maken. 

 

LIJM 

A 

B 



6. Monsterletters 

Dit heb je nodig: 
 Een potlood 
 Wit tekenpapier 
 Kartonnen naambordje 
 Viltstiften 
 Schaar 
 Lijm Tips om te gebruiken: 

 Maak een naambordje (A) van dubbelgevouwen dik papier. 
 Neem een vel wit papier 
 Zet je naam erop in poltlood in grote hoofdletters. 
 Klaar? Gebruik alleen een potlood. Verander elke letter in 

een monster. Pas op, je moet de letter nog wel kunnen 
herkennen. 

 Denk aan enge bekken, enge ogen en uitsteeksels. 
 Klaar? Kleur nu pas je monster met viltstiften. Maak de 

potloodlijnen zwart met een viltstift. 
 Knip elke letter uit en plak ze op het naambordje. 

 

LIJM 

A 



7. Griezelspin 

Dit heb je nodig: 
 Een bol van piepschuim 
 Zwart chenilledraad 
 Zwarte verf 
 Wit en zwart papier. 
 Lijm 
 Schaar 
 Potlood 

 

 

LIJM 

 

Dit moet je doen: 
1. Prik een gat in de bol. Zorg dat hij op de 

achterkant van je potlood past. 
2. Verf de bol zwart. Laat de bol drogen. 
3. Knip ogen uit het witte papier.  
4. Maak een pupil in het oog met een viltstift. 
5. Knip 8 spinnenpoten uit het chenilledraad.  
6. Buig het eind van elke poot om. 
7. Doe een beetje lijm aan de poot.  
8. Prik ze in het lijf van de spin. 



 

 

8. Griezeldoos 

Tips om te gebruiken: 
 Maak een kijkgat in de kijkdoos. 
 Maak in het deksel gaten voor het licht in de doos. 
 Gebruik doorzichtig papier voor een griezelig effect. 
 Richt de doos in. Denk aan een enge plek: spookhuis, 

enge kamer of een begraafplaats. 
 Wat is er te zien op die enge plek? Denk aan spoken, 

heksen, monsters, geraamten of enge spinnen. 
 Maak vaste griezels, maar ook griezels die bewegen. 
 Een bewegende griezel zit aan ijzerdraad. Maak een 

gaatje aan de zijkant van de doos. Daar kan het 
ijzerdraad door. Hang ook griezels op aan draadjes. 

 Laat een griezel ergens achter vandaan komen. 
 Versier ook de buitenkant van de spokendoos  

LIJM 

Dit heb je nodig: 
 Schoenendoos met deksel 
 Gekleurd papier 
 Gekleurd vliegerpapier of 

ander doorzichtig papier 
 Draad en ijzerdraad 
 Schaar, potlood en lijm 



8. Filmpjes 

 

klik hier 

sprookjesboomshow Zes heksen 

klik hier 

https://www.youtube.com/

watch?

v=iK7sFyR4OqE&list=PLGJ8-

PwGgVmTcL1G1ouFJ0pNlr94lK

https://www.youtube.com/

watch?

v=07Bdn95AKTg&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=iK7sFyR4OqE&list=PLGJ8-PwGgVmTcL1G1ouFJ0pNlr94lKUDt
https://www.youtube.com/watch?v=iK7sFyR4OqE&list=PLGJ8-PwGgVmTcL1G1ouFJ0pNlr94lKUDt
https://www.youtube.com/watch?v=iK7sFyR4OqE&list=PLGJ8-PwGgVmTcL1G1ouFJ0pNlr94lKUDt
https://www.youtube.com/watch?v=iK7sFyR4OqE&list=PLGJ8-PwGgVmTcL1G1ouFJ0pNlr94lKUDt
https://www.youtube.com/watch?v=07Bdn95AKTg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=07Bdn95AKTg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=07Bdn95AKTg&t=3s






Colofon en voorwaarden 
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