
 

  

 
Leeftijd   4-7 jaar 
Soort activiteit  Knutselen 
Ontwikkelingsgebied  Creatieve ontwikkeling  
Voorbereidingstijd   10 minuten 
Duur activiteit   30 minuten 
 

• Waterverf of acrylverf  
• Kwastje  
• Bakje water  
• keukenpapier  

• Krant of grote vellen papier  
• Een aardappel  
• Een volwassene en een schilmesje  
• Tafelzeil of placemat om op te verven 

 

Bedek de tafel met het tafelzeil of placemats. Zet een bakje water klaar en keukenpapier. Zoek een 
pagina uit de oude krant met niet zo veel foto's. Dus veel wit. Vraag aan je kind welke vorm hij uit de 
aardappel wil laten snijden door jou. Ook hele simpele vormen geven een mooi effect als ze lekker 
vaak afgedrukt worden, ook in meerdere kleuren. De paasei-aardappel snijd je in de lengte 
doormidden en dar kun je verschillende randjes uit snijden, recht, gegolfd of in punten. Gaatjes 
worden stippen. Alles kan! 
 

Als je waterverf hebt moet je de kwast even nat maken met water en het blokje goed nat maken. 
Met de acrylverf of plakkaat verf kun je direct op de stempel verven. Dan druk je het op het papier en 
versier je het zoals jij het mooi vindt. Je kunt van kleur veranderen en je kunt ook rijen maken of 
patronen stempelen.  Als je een vel vol hebt gestempeld heb je prachtig zelfgemaakt inpakpapier. 
Nu nog iets maken om in te pakken en cadeau te geven, misschien een tekening voor een ander?   
 

Kleuters geven graag ingepakte cadeautjes weg. Kijken vaak gespannen hoe verrast de ander is als 
die het uitpakt. Door het inpakken lijkt het cadeautje nog belangrijker te worden. En zeker leuker om 
te geven. In dit geval is het inpakpapier eigenlijk ook al een cadeautje! Dubbel plezier.  
Je kind is in de leeftijd waarin hij kan leren om iets voor een ander te doen, iets met een ander te 
delen, rekening te houden met een ander. Dat inlevingsvermogen komt in de kleutertijd tot 
ontwikkeling. Dat wil dus ook zeggen dat het soms moeilijk is of dat je kind spijt kan krijgen als hij 
wat weg gegeven heeft. Dat hoort bij leren. 


