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Thema “De Koe” 
Samen knutselen 

 
Deze knutselideeën dragen bij aan de ontwikkeling van  

de motorische vaardigheden. Fijne bijkomstigheid door het samen te doen,  
is dat de kinderen leren te delen, samen te werken en elkaar te helpen.  

 
 

Samen knutselen 

Koe in de wei 

Benodigdheden 

• Groen vel, eventueel nog zwart papier 

• Ijsstokjes 

• Kleurplaat koe met potloden, stiften en/of ander kleurmateriaal 

• Lijm en schaar 
 
Werkwijze 
Print de kleurplaat van de koe en laat de kinderen deze naar wens 
beplakken met (zwart) papier en/of inkleuren met kleurmateriaal. Knip de 
koe uit en plak deze op een groen vel. Laat de kinderen vervolgens zelf een 
hekmotief bedenken met de ijsstokjes en plak deze vast.  
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Samen knutselen 

Koe maken 

Benodigdheden 

• Patroon van onderdelen  

• Wit en zwart papier 

• Karton en een lege doos 

• Schaar en lijm 
 
Werkwijze 
Pak een doos en laat de kinderen deze beplakken deze met wit papier. Laat 
ze vervolgens zwarte vlekken uitknippen uit de losse pols. Print het patroon 
van onderdelen, plak deze op karton en knip het uit. Plak vervolgens de 
onderdelen op de doos zoals op onderstaand plaatje. 
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Samen knutselen 

Bekertjes koe  

Benodigdheden 

• Papieren witte beker 

• Stuk wit stevig papier 

• Roze en zwarte stift 

• Twee Chenilledraden zwart 30cm en 2 stukjes bruin van 7,5cm 

• Vier kralen 

• Twee wiebeloogjes 6mm 

• Prikpen, schaar en lijm 

Werkwijze 

Start met het lege witte bekertje en teken de roze neus van de koe en plak 

de oogjes op zoals op het voorbeeld. Knip van het witte papier de oren, 

kleur de zwarte binnenkant en plak de oren op. Maak gaatjes op de plek 

van de hoorns en steek stukjes Chenilledraden er doorheen evenals door 

de gehele beker voor de voorpootjes. Door de draden om bijvoorbeeld een 

pen te wikkelen blijft de krul er goed in zitten. Aan de uiteinden kun je 

vervolgens een kraal schuiven. Herhaal dit voor de achterpoten en de koe 

is klaar! 
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Samen knutselen 

Koe-boekenlegger  

Benodigdheden 

• Patroon 

• Stevig papier 

• Stiften 

• Schaar en lijm  

 

Werkwijze 

Teken een koe zoals op het voorbeeld of print het voorbeeld uit. Knip de 

onderdelen en teken/kleur de koeienvlekken. Je kunt ook het lijfje en de 

kop met armen op wit karton overtrekken. Plak het kopgedeelte met de 

bovenkant van de armen aan het lijfje vast, zodat een boekenlegger 

ontstaat.  
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Samen knutselen 

Koeienmaskers  

Benodigdheden 

• Maskerpatroon 

• Kleurmaterialen 

• Elastiekjes  

• Schaar 

 

Werkwijze 

Kleur het masker in of, als het papier wat steviger is, verf het masker. Knip 

het masker uit, evenals de ogen en de gaatjes voor elastieken. Wie kan het 

hardste loeien?  
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