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Scan de QR-code en luister
de podcast over de periscoop.
Of luister via
www.wahoe.nl/pages/podcast

TIP

Het kan even puzzelen zijn voor de periscoop
goed is.Lukt het niet? Neem de tijd en bedenk
wat je anders kunt doen.Of vraag om hulp. 
Het is niet erg als iets niet in één keer lukt. Je 
wordt juist slimmer van iets opnieuw proberen. 

Duikboten hebben een periscoop om boven water te kijken terwijl de 
boot zelf onder water blijft. Zo kan de bemanning zien wat er boven 
water gebeurt. Zou jij ook weleens om een hoekje willen kijken? Zodat 
je alles kunt zien zonder dat de ander jou ziet? Ook dat kan met een 
periscoop. Zet ‘m in elkaar en spioneren maar! 

INSTRUCTIES

Als een spion Hahaha
Twee oenen spelen verstoppertje. Zegt de ene oen tegen de ander: “ik ga me in dekast verstoppen”. Na een uurzegt de ander:“Kom maar uit de kast.Ik kan je niet vinden!”

Leg de onderdelen voor je neer. Op elk
onderdeel staan iconen waaraan je ziet
welk deel je waar vast maakt. 
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De twee rechte stukken hebben vouwlijnen.
Kijk hoe de onderdelen in elkaar passen en
vouw de stukken op de vouwlijnen de goede
kant op. 

Pak de twee delen die je op de tekening ziet.
Maak ze aan elkaar vast door de uitsteeksels
door de gaten te steken. Zitten de delen vast?
Vouw dan de uitsteeksels om.
Maak daarna het tweede rechte deel vast aan
het deel met “Wahoe” erop. z

Haal het folie van de spiegels. Zet elke spiegel
schuin vast in de gleufjes. Zorg dat de spiegel-
kant van de spiegels naar elkaar wijzen.
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Maak het laatste onderdeel 
van de periscoop vast. 

Kijk in een kijkgat en test de 
spiegels. Zie je een bolling? 
Dan zit een spiegel te strak. 
Wiebel ‘m een beetje zodat 
er geen druk op de spiegel 
staat.

Je periscoop is klaar!
Tijd om te ontdekken hoe het
werkt. 

Let op: de periscoop is niet 
geschikt voor kinderen t/m 3 jaar.
Bevat kleine onderdelen.
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