
 

  

 
Leeftijd    4-7 jaar 
Soort activiteit  Creatieve activiteit 
Ontwikkelingsgebied  Motorische ontwikkeling 
Voorbereidingstijd   5 minuten 
Duur activiteit   30 minuten 
 

• Twee vellen gekleurd papier 
• Potlood 
• Lijm 
• Schaar 
• Evt. stickers, stiften of andere versiering 

 

Bekijk het instructiefilmpje op YouTube: https://youtu.be/24UBzllBWTo.  
 

1. Kies 2 gekleurde vellen uit.  
2. Vouw het vel waar de handjes op komen dubbel.  
3. Trek de hand van je kind over op het papier. Let wel op dat je de wijsvinger en de duim bij de 

gevouwen rand legt.  
4. Knip of prik de hand uit.  
5. Klap vervolgens het papier open, als het goed is vormen deze twee handen nu een hartje.  
6. Gebruik het andere gekleurde vel papier voor de kaart.  
7. Vouw ook dit papier dubbel en plak de handjes aan de binnenkant.  
8. Het kleine stukje papier wat over is gebleven na het knippen vormt een hartje, deze kun je op 

de voorkant plakken.  
9. Nu kan je kind de kaart nog versieren of er een lieve tekst opzetten en de kaart kan op de 

bus!  
 

Door te knutselen wordt geleerd moeilijkheden aan te pakken, door te zetten, uit te proberen, 
vindingrijk te zijn. Laat je kind daarom ook lekker zelf aan de slag gaan. Bied ruimte en ga niet bij de 
eerste vraag of signaal om hulp je hulp aanbieden. Door op den duur wat tips te geven hoe verder te 
kunnen komen, kan je kind zelfstandig doorwerken en hier uiteindelijk een succes ervaring van 
krijgen. Zelf ondervinden dat bijvoorbeeld die hele pot lijm niet nodig was zal waarschijnlijk meer 
effect hebben dan wanneer ouders hier voorafgaand al wat van zeggen. Dit is trouwens ook te 
begrijpen want een keukentafel zonder klodders lijm is natuurlijk wenselijk. Samen knutselen 
bevordert onderlinge contacten met andere kinderen door samenwerken, materiaal delen  
en elkaar helpen. Denk hierbij aan broertjes en zusjes.  

https://youtu.be/24UBzllBWTo

