
 

 

 

Knutsel je eigen computer 
Met Flip de beer  

Wil je ook een computer hebben? Knutsel er zelf dan één! Flip gaat een eigen PC knutselen, met een 

mooi beeldscherm, muis en toetsenbord!  

Hallo allemaal, we gaan vandaag een computer bouwen. En wat hebben we nodig? 

Scherm, computermuis. O ja. Een soort radio dingen, waar je dingen uit kan horen. 

O ja, boxen. En wat nog meer! 

Dan moet je dit doen.  O, een toetsenbord! Heel goed. En wat gebeurd er dan? 

Dan komen er namen, ja want dan gaat er lettertjes staan. 

O, dan komen er letters op. Oké waar gaan we mee beginnen. 

Het scherm. Oké eerst het scherm en daarna de muis. O karton knippen is echt moeilijk, want dat is zo hard. 

Zo dat gaat goed zeg. Ja, echt makkelijk.  

Zo, jij kan dat goed. Oké en nu? We hebben het wel een beetje scheef geknipt. 

Ooo pas op voor je vingers. En nu, moet het vast hé. Het scherm moet vast aan uh….aan de computer. Even 

plakken. Die staat en nu!  

 

Gingen we een muis maken. Heel voorzichtig. Met een lange staart. O ja, die moet vastgemaakt worden aan de 

computer anders doet die het niet. Een mooi snoertje eraan. En knip. Ja, heel goed. Nou die doet het vast.  Ik 

kan het. 

Even kijken, we hebben het scherm en we hebben de muis. Wat hebben we nog meer nodig? O, het 

toetsenbord. O ja, dat je alle lettertjes kan typen. Daar moet natuurlijk ook nog de letters erop. Waar aan we de 

letters van maken. O, doppen. Slim! Kijk!, de letter O. Even aandrukken, ja. Het zit goed vast.  

Dit lijkt wel op een letter. Wat kan je goed letters maken, zeg. Een O en een E en een S, heel goed. O, en nu 

maken we de boxen, voor het geluid. Een computerwerk. Daar hadden we er 2 van nodig hé. Eentje aan deze 

kant en nog 1 aan de andere kant. Dan kan je alles goed horen. Ja, mooi gedaan. Nou nog even mooi maken, 

met vrolijke kleurtjes.  

Een computer is er alleen maar, om te schrijven. O ja?? En mensen schrijven er leuke dingen op. En voor 

spelletjes. Dan kan je memory doen en puzzelen en kleuren. Ja, je kan ook heel veel spelletjes er op doen en o 

, nou ik zie mezelf. Wat mooi! Wat is het mooi, geworden. En uh, glittertjes erbij.  

 

Volgens mij is die wel klaar zo. Lijkt die erop. Even zien. Dat is het plaatje en ja, dit is de muis. En een 

scherm hebben we, en toetsenbord hebben we met echte letters. En een boxje en nog een boxje want daar heb 

je er 2 van. Nou, ik vind het prachtig. Precies zoals op het plaatje. Goed gemaakt jongens.  

 

 

Wij kunnen mooiere dingen maken dan mensen. 



 

 

 

Ja. 

Daagg!!! Tot de volgend keer. 

Daagg!!! Tot de volgend keer. 


