een opbergkist is een handig
speelgoedkistopbergkist , voor speelgoed of knutsel artikelen.
Een prachtige kist in de vormgeving van een schatkist is een ware aanwinst voor elk (klein)kind.
Maar deze is ook goed geschikt om eens kado te doen bij bv. de bruiloft of een andere feest. U
kan dit artikel dan ook kopen in de winkel of op het net. Deze vormgeving van kisten is aan te
schaffen in de kleine vormgeving om mee te spelen of te geven als kado met bv. een kadokaart of
een ander leuke cadeau. Een grote vorm zijn ideaal voor het opbergen van spelen en/of
verschillende spullen zoals bv. buitenkleding. Ook te gebruiken als bijvoorbeeld een dekenkist.
Soorten
Deze kist genoemd schat kist is vaak voorzien van een gebolde deksel en is voorzien van een
sluiting zodat de geheimen kan worden op geborgen. Speel bijvoorbeeld met deze kleinere soort
schat opzoeken een leuk spelletje voor bv. op het verjaardag feestje. verstop de kist op de plek
welke lastig te vinden is, doe de schatkist boordevol met bv. snoep of dergelijk, de ware
feestmaker. Zet de speur uit met veel vragen en taken waarmee u stuurt de groep kinderen
hiermee naar het verstopte plaats. Met deze leuke manieren kan men de groep kinderen uren
worden bezig gehouden en hebben de feestgangers de dag van hun leven hebben ze aan het
eind van dit feestje ook nog een verrassing. Natuurlijk is deze vormgeving van opbergkisten niet
enkel en alleen in hout verkrijgbaar er zijn ook leuke soorten in het plastic verkrijgbaar.
Bijvoorbeeld een piraat soort voorzien van wielen waardoor deze makkelijk is te verrijden.
De opbergkist zelf maken.
Het is ook goed te doen om de leuke opbergkist te produceren. Bijvoorbeeld van multiplex plaat .
zaag een bodemplaat en monteer aan de zijkanten een opstaand zijdeel. Zet in de hoekjes een
balk om de hoeken met elkaar te monteren. Deze klep is te produceren van 2 zijdelen met de
boog en buigzaam triplex. Zo kunt u een mooie gebolde klepdeksel produceren. Verbind de
klepdeksel met het onderdeel door middel van schanier(en) en\of de pianoschanier en je heeft de
mooie schat kist.
U kan zeker ook de houten kist aankopen, waar kan dit?
Deze type van opbergkisten is bijvoorbeeld in een speelgoed winkel te te kopen hoewel deze
plastic soort is dikwijls enkel in de houten speelgoed winkel nog aan te kopen. Dit soort winkels is
er niet zo veel meer. Het net is veel handiger, hier is een brede keuze te bekijken en kan u vaak
ook nog eens een prijs vergelijk maken. vaak valt dit soorttypen} opbergkisten onder de categorie
speelgoedkisten of kinderbankjes. Denk vooral op de degelijkheid vooral bij de grotere soorten.
Het is natuurlijk nooit de bedoeling dat een schatkist uit elkander valt als je deze vol wilde optillen.
Schatkist zwijsen wat is dit?
Deze kist is bedoeld voor de educatie van groep kinderen, deze kist is een doordacht concept om
de coördinatie creativiteit, taal en/of communicatieve vaardigheden van de kinderen te
ontwikkelen. Van wereld kennis tot taalkundige vaardigheden. Er is vele soorten verkrijgbaar
gevuld met diverse onderwerpen zoals ankers, ankers en nog zeer veel diverse onderwerpen
welke de moeite waard om eens te onderzoeken.
Eind conclusie: de schatkist of een grotere opbergkist is de moeite waard om aan te schaffen of
zelf te maken. Door de grote keuze is er voor een elk wel een te kopen. De aanvulling voor de
kinderkamer of als speelgoed.
Voor meer info kijk dan eens op naar weblink schatkist maken of naar dit web artikel Klik hier

