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Samen knutselen 

Rupsje Nooitgenoeg 

 

Benodigdheden: 

• Onderstaande afbeelding van de appel 

• Groene stroken papier, rood en blauw papier 
 
Werkwijze: 
Print de onderstaande afbeelding uit 
op iets dikker papier. Knip de appel uit 
voor de jongeren kinderen. Laat de 
oudere kinderen dit zelf proberen. Ze 
kunnen eventueel rond het steeltje 
knippen. Je kunt de appel ook uit laten 
prikken. Je kunt, wanneer je dit leuk 
vindt, een gat op de appel tekenen en 
deze uit laten prikken.  
 
Laat de kinderen van de groene 
stroken een muizentrapje maken. Doe 
dit een keer voor. Plak op de bovenste 
rand een rood vierkantje, teken er 
oogjes op. Van twee kleine blauwe 
strookjes kunnen de voelsprieten 
gemaakt worden. Plak de rups op de  
appel.  
 

 
Dit knutselwerkje bevordert de fijne motoriek.  
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Samen knutselen 

Rupsje Nooitgenoeg of een vlinder 

 

Benodigdheden: 

• Vingerverf 

• Stiften en/of gekleurd papier 
 
Werkwijze: 
Laat de kinderen kiezen of zij een vlinder of een rups willen maken. Smeer 
de vingerverf op de handen of voeten.  
 
Bij een rups: Knip uit gekleurd papier een rondje voor het hoofd. Laat de 
kinderen met de vingerverf daarachter het lijfje maken (zie foto).  
Bij de vlinder: Teken of verf het lijfje van de vlinder. Laat de kinderen met 
gekleurde vingerverf de vleugels maken met handen of voeten (zie foto’s).  
 
Teken tot slot de voelsprieten van de vlinder of de rups. Laat de verf drogen. 
Bij de vlinder is het ook leuk de vingers en de handpalm om een 
verschillende kleur vingerverf te geven.  
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Samen knutselen 

Vlinder 

 

Benodigdheden: 
(Per kind) 

• Een wit koffiefilterzakje 

• Verschillende kleuren verf of stiften 

• Gekleurd ijzerdraad 

 

 
 

Werkwijze: 

Laat de kinderen de koffiefilters kleuren of verven met verschillende 

kleuren. Je  kunt er eventueel zelf vakjes op tekenen en ze deze laten in 

kleuren. Doe daarna een stukje gekleurd ijzerdraad om het midden van het 

zakje, zodat er twee vlindervleugels ontstaan (zie foto).  

TIP  Bespreek bij dit werkje hoe een vlinder ontstaat naar aanleiding van de 

platen bij de woordkaarten. Laat de kinderen eerst kruipen als een rups, 

daarna met de handjes ‘veel eten’, zich daarna verstoppen onder een kleed 

(dit is de pop) en laat hen daarna laten vliegen als een vlinder met de 

gemaakte vlinder in hun hand.  
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Samen knutselen 

Kleurplaat Rupsje Nooitgenoeg 

 

Benodigdheden:  

• De kleurplaat op de volgende pagina 

• Kleurpotloden of stiften 

 

Werkwijze: 

Laat de kinderen tekening kleuren. Benoem hierbij de verschillende kleuren 

die ze gebruiken, om ook de kleuren te leren aan de kinderen. Tel met de 

oudere kinderen het fruit op de kleurplaat. 

 

TIP Bespreek met de kinderen wat het verschil is tussen fruit en groente, gezond 

en ongezond eten. Laat de kinderen uit tijdschriften plaatjes scheuren van 

wat ze lekker vinden.  

Wat is gezond en wat is ongezond? Kiezen ze alleen ongezond, laat ze dan 

nog plaatjes van fruit e.d. zoeken. Laat de kinderen de plaatjes plakken op 

een papieren bordje met op de ene helft gezond en op de andere helft 

ongezond eten.  
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http://jufritapcbsmozaiek.yurls.net/nl/page/811860

