
 

  

Zomer lichtjes 



Maak jij ook de 3 verschillende zomer lichtjes?   

 

Naast het maken van een zomer lichtje met stenen heb ik deze 3 varianten voor je uitgekozen. Ze zijn 

eenvoudig te maken  voor kinderen van alle leeftijden en leuk om te doen voor jongens en meisjes.  

Misschien verzin je zelf ook nog andere manier om een zomer lichtje te maken. Laat het me weten, ik 

ben erg benieuwd naar jullie creatieve ideeën.  

Veel knutsel en natuurplezier! 

 

 

1.  Zomer lichtje met schelpen en zand. 

- Pak een grote glazen pot met een brede opening, bv de pot 

van augurken. 

- Ga met elkaar naar een strandje of een andere plek waar je 

schelpen kan vinden. 

- Zoek de mooiste schelpen uit en neem een handje zand mee   

naar huis. 

- Doe het zand, en daarna de schelpen in de glazen pot.  

- Vul je glazen pot tot de helft met water.   

- Leg voorzichtig een waxinelichtje op het water. 

- Knip een stuk papier uit en teken, schilder of schrijf daar iets 

moois/liefs op. 

- Bind je papiertje met touw/ lint aan de bovenkant van de pot. 

- Ga nu naar het huis van de persoon die je blij wilt maken en kijk hoe verrast hij/zij is. 

- Je kan nu natuurlijk nog een zomer lichtje voor jezelf maken. 

 



2. Zomer lichtje met drijvende bloemen.   

- Pak een grote glazen pot met een brede opening, bv de 

pot van augurken. 

- Ga met elkaar naar een plek waar kleine bloemen bloeien, 

bv.  madeliefjes en boterbloemen. 

- Pluk de bloemen met een korte steel. 

- Vul je glazen pot tot de helft met water. 

- Doe een paar druppeltjes zonnebloemolie of olijfolie in 

het water.   

- Leg voorzichtig een waxinelichtje op het water. 

- Leg de bloementjes voorzichtig in het oliewater. 

- Knip een stuk papier uit en teken, schilder of schrijf daar 

iets moois/liefs op 

- Bind je papiertje met touw/ lint aan de bovenkant van de pot. 

- Ga nu naar het huis van de persoon die je blij wilt maken en kijk hoe verrast hij/zij is. 

- Je kan nu natuurlijk nog een zomer lichtje voor jezelf maken. 

 

3. Zomer lichtje met toverkleur effect. 

 

- Pak een grote glazen pot met een brede opening, bv de pot 

van augurken. 

- Knip een rondje uit zo groot als de bodem van de pot. 

- Versier dit papier met mooie kleuren en vormen. 

- Plak het papier aan de onderkant van je glazen pot. 

- Vul je glazen pot tot de helft met water.   

- Leg voorzichtig een waxinelichtje op het water. 

- Kijk in het water en zie dat de kleur van het water verandert 

door je tekening op de bodem van de pot!  

- Knip een stuk papier uit en teken, schilder of schrijf daar iets moois/liefs op 

- Bind je papiertje met touw/ lint aan de bovenkant van de pot. 

- Ga nu naar het huis van de persoon die je blij wilt maken en kijk hoe verrast hij/zij is. 

- Je kan nu natuurlijk nog een zomer lichtje voor jezelf maken. 

 


