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Samen knutselen 

Winterbomen 

 
In de winter hebben de bomen vaak geen blaadjes. Het is leuk om met de 
kinderen in deze tijd de bomen vrolijk te vullen met witte sneeuw! 
 
Benodigdheden: 
Gebruik een gekleurd vel als achtergrond, knip uit zwart of bruin papier een 
kale boom met takken en zorg voor witte verf of watjes. 
 
Werkwijze: 
Laat de kinderen de sneeuwvlokken op de kale bomen verven of plakken. 
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Samen knutselen 

Handjes in wantjes 

 
Benodigdheden: 

 Stevig blauw, wit en gekleurd papier 

 Wit krijt, potlood, vingerverf of watjes 

 Kleurpotloden of viltstiften 
 
Werkwijze: 

 
Laat de kinderen sneeuwvlokken op het blauwe vel (de lucht!) kleuren, 
plakken of verven. Knip twee mouwen in een leuke kleur uit en plak die op 
het vel. De wantjes kun je maken door om je eigen handen de vorm grof uit 
te tekenen. De kinderen mogen vervolgens de wantjes met mooie kleurtjes 
versieren. 
 
Dit knutselwerkje bevordert de fijne motoriek.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP Praat met de kinderen over de kou van de winter en waarom het 

belangrijk is om je warm aan te kleden. Wanneer ze eigen wantjes 
bij zich hebben kunnen ze deze aan elkaar laten zien. 
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Samen knutselen 

Vogelhuisje 

 

Benodigdheden: 

Per kind: 

 Een schoon melkpak 

 Een eiderdoos of bakjes met verschillende kleuren verf 

 Schorten of oude overhemden die de kinderen over hun kleren aan   

kunnen trekken 

Werkwijze: 

Maak een gat in het pak, maak het gat niet te hoog (dan kunnen de vogels 

niet bij het zaad of vallen ze in het pak). Laat de kinderen met verf het 

melkpak versieren. Je kunt ook andere materialen gebruiken om het pak 

mooi te versieren. Maak nog een gaatje voor een takje in het pak zodat de 

vogeltjes kunnen zitten. Je kunt je vogelhuisje vullen met zaad en ophangen 

of ergens neer zetten. 

Dit werkje bevordert de ontwikkeling van de (fijne) motoriek, concentratie 

en kennis van de natuur. 

 

 

TIP  

 Als je de huisjes buiten wilt 

gebruiken, spuit/verf hem dan 

over met blanke lak en laat hem 

goed drogen.  
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Samen knutselen 

Een eigen sneeuwbol 

Benodigdheden:  

 Voor elk kind een glazen potje met deksel die goed afsluitbaar is 

 Fimoklei 

 Glitters; grote pailletten of hele fijne glitters 

 Goede (watervaste) lijm 

Werkwijze: 

Maak met de Fimoklei een mooi 
kunstwerkje. Wat het wordt kan je de 
kinderen helemaal zelf laten weten; het mag 
met winter te maken hebben, zoals een 
sneeuwman, maar het mag natuurlijk ook 
een auto worden, of een bloem! Maak  de 
glazen pot en het deksel heel goed schoon, 
om eventuele etiketten eraf te krijgen, kun 
je de pot laten weken in een lauwwarm 
sopje. Op de binnenkant van het deksel lijm 
je je Fimo poppetje. Laat de lijm eerst heel goed drogen voor je verder gaat. 

Is de lijm goed droog? Vul dan het potje met water, en strooi wat glitters in 
het water totdat jij denkt dat het genoeg is.  

Smeer  lijm aan de binnenrand van het deksel en schroef het deksel op de 
glazen pot. Laat de lijm goed droog worden. Als de lijm droog is kun je de 
pot omdraaien. Schudden maar om het te laten sneeuwen.  

 

Leuk om met de kinderen door te 

praten over de sneeuw die in de 

winter valt. Wanneer het buiten 

sneeuwt kunnen de kinderen in de 

potjes ook de sneeuw laten 

dwarrelen. 

 

https://tussenkunstenkidslessen.files.wordpress.com/2012/11/sneeuwbollen00.jpg
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