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Beste gastouders,

Het is weer lente!

Wij willen u graag ondersteunen met het bedenken van leuke,
gezellige en leerzame activiteiten om de ontwikkeling van jullie
gastkinderen de stimuleren.

Voor kinderen is het heel belangrijk om creatief bezig te zijn. Creativiteit is essentieel voor de
ontwikkeling van een kind. Door zelf te creëren verwerkt een kind zijn of haar ervaringen en
dat is goed voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling: met creatieve uitingen (knutsels,
tekeningen, verhalen, spelletjes) communiceren kinderen met de mensen om hen heen.

Vandaag sturen wij u het E-book Lente
héél véél knutselplezier deze lente!
deze

Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven
Zandkrab 18, 5658 AD Eindhoven
Tel. 040-2912233
Email: info@roodkapjemeerhoven.nl

Bezoek onze website:
www.roodkapjemeerhoven.nl
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Wat kan een kind leren door te knutselen
 Het daagt kinderen uit tot waarnemen en denken; hoe zit iets in
elkaar, waar begin ik. Hoe ga ik verder?
 Het biedt ze ervaringen met betrekking tot de ruimtelijke oriëntatie;
begrippen als op elkaar, er in steken, tegen elkaar, zijkanten, maar
ook vormen en afmetingen spelen een rol
 Het doet een beroep op de creativiteit van kinderen
 Het stimuleert ze tot persoonlijke weergave van indrukken uit de
leefwereld
 Het biedt ze kansen om te leren omgaan met gereedschap, zoals
een schaar, nietmachine, zaag, kwast, mes
 Ze leren materialenkennis en technieken toe te passen om
veelsoortige materialen en vormen te verwerken
 Het levert ze oefenmomenten op, om moeilijkheden aan te pakken,
door te zetten, uit te proberen, vindingrijk te zijn en oplossingen te
zoeken voor moeilijkheden
 Het bevordert onderlinge contacten met andere kinderen en ze
leren om samen te werken en materialen te delen
 Je kunt de kinderen de mogelijkheden laten zien van
wegwerpspullen en nutteloze materialen
 Het ontwikkelt de fijne motorische vaardigheden
 Het brengt ze ruimtelijke voorstellingen en voorstellingen in het
platte vlak onder de aandacht
 Het is een manier om de creativiteit en de fantasie van je kleuter te
stimuleren
 Knutselen is een goede manier bij het ontwikkelen van de
handfunctie van je kind en het traint de coördinatie en
samenwerking van zijn hersens en spieren
 Knutselen is een sociale bezigheid
 Het is voor het kind als voor volwassenen een mogelijkheid om tijd
met elkaar door te brengen
 Als je samen met het kind knutselt, werk je onbewust aan de band
met het kind
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Veiligheid
Knutselen met kleurpotloden, scharen, papier, prikpennen, klei en verf,
welk materiaal u ook kiest, het allerbelangrijkste is dat u bij de kinderen
blijft tijdens de knutselpartij.
Op die manier gebeuren er veel minder snel ongelukken. Het kind zou
niet de eerste zijn die erachter komt, dat je ook met een kindveilige
schaar je eigen haren – of die van een vriendje - kunt knippen.
Ook is het belangrijk om goede knutselmaterialen te kopen.
Kies dus bijvoorbeeld voor kindvriendelijke lijm, want deze is niet giftig.
In de betere, meestal iets duurdere producten zitten vaak minder
chemische stoffen verwerkt.
Vingerverf
Vingerverf moet voldoen aan het Warenwetbesluit Speelgoed.
Dat bepaalt dat speelgoed geen zodanige chemische samenstelling mag
hebben dat het gevaar voor de gezondheid of lichamelijk letsel oplevert.
Dit geldt bij inslikken, inademing of contact met de huid, slijmvliezen of
ogen.
Er bestaat ook een Europese norm voor vingerverf. Daarin staat onder
meer dat er aan vingerverf een bitter stofje moet worden toegevoegd, om
te voorkomen dat kinderen ervan snoepen.
Vanzelfsprekend regelt de nieuwe norm ook de hoeveelheid chemische
stoffen die vingerverf mag bevatten. Bovendien moet voortaan op de
verpakking staan dat ouders het beste toezicht kunnen houden op
kinderen tot 3 jaar die met vingerverf spelen.
Uit ongevalgegevens blijkt overigens dat het grootste gevaar niet de
vingerverf zelf is, maar de terpentine en andere oplosmiddelen die
ouders gebruiken om vingerverf te verwijderen.
Tip: -

verwijder vingerverf bij het kind met water
gebruik geen andere oplosmiddelen
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Knutseldoos maken
Wat moet er in een knutseldoos zitten











































schaar
plakband
kleuterlijm
prikpen
naald
nietmachine
perforator
punaises
allerlei soorten papier
karton
kleurpotloden
viltstiften
wasco
zwarte stift
wc-rolletjes
keukenrol
lege luciferdoosjes
lege dessertbekers
lege melkpakken
potjes
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glazen
rietjes
watten
kurken
bierflesdopjes
wol
lapjes stof
knopen
kralen
cocktailprikkers
touw
linten
oude tijdschriften
kaarten
oude washandjes
kindervriendelijke verf
klei
glitters
confetti
veertjes
knutsel oogjes

Lente
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Rijke Rups
Op een leuke manier leren rekenen

Wat heb ik nodig?





munt geld, verschillende centen
papier
stift
papier

Hoe moet ik het doen?









verzamel verschillende euromunten
leg een aantal munten achter elkaar op een stuk papier
leg de munten zo dat het een ‘rupsvorm’ krijgt
laat het kind er rupsenpootjes bij tekenen en voelsprieten
laat het kind nu de totale waarde van de munten optellen
schrijf het totaal bedrag achter de rups
voeg munten toe of haal munten weg
het kind kan de nieuwe waarde van de rups uitrekenen

Hoelang doe ik er over?
Deze activiteit duurt ongeveer 20 minuten

Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lammetjes
Een pluizig lammetje in een handomdraai

Wat heb ik nodig?






bruin, wit, of zwart kartonnen papier
lijm
zwarte stift
watten
schaar

Hoe moet ik het doen?
 plaats een gesperde hand op het karton
 maak een omtrek van de hand met de zwarte stift; kleinere
kinderen kunnen wat hulp gebruiken
 knip de omtrek van de hand uit
 de vier vingers zijn de poten van het lam, de duim zal het gezicht
worden
 doe lijm op het handpalmgedeelte van het karton plus een klein
deel van de vingers
 pak de watten en maak deze extra pluizig
 plaats de stukken watten (het lijf van het lam) op het met lijm
bedekte gedeelte
 zorg ervoor dat de poten en de kop niet bedekt worden
 kleur kleine pootjes aan het uiteinde van de vingers
 teken een gezichtje op de duim en het lam is compleet
Variatie en vervolg op het lammetje
Nu het lammetje klaar is kan het vervolgens op een groen papier worden
geplaatst alsof het in de wei staat te grazen
Op het groene papier kunnen ook wolken gemaakt worden met de
watten en kan de wei versierd worden met alles wat past in een weiland
Hoelang doe ik erover?
Ongeveer 5 – 10 minuten voor het maken van het lammetje
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lente bloem
Makkelijke bloem voor de kleintjes

Wat heb ik nodig?







gekleurd papier
groen A4 papier
lege wc rol
schaar
potlood
lijm

Hoe moet ik het doen?







teken met een potlood een bloem op het gekleurde papier
knip het groene papier door de helft
één helft doe je nu om de lege wc rol
de bovenste en de onderste rand vouw je naar binnen in de wc rol
knip de getekende bloem uit
plak deze met plakband op de groene stengel van de bloem

Hoelang doe ik erover?
Voor één bloem ben je ongeveer 5 minuten kwijt
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Snorkelend (paas) ei
Dit is nog eens een ander soort eitje

Wat heb ik nodig?











hard gekookt ei
(watervaste) verf
flexibel rietje
dop van een fles
lijm (pistool)
(gekleurd) elastiekje
witte (etiket) sticker
zwarte stift
schuim rubber/ stevig papier
eventueel glas met water

Hoe moet ik het doen?

















verf de onderkant van het ei, ongeveer 40%
laat de verf drogen
trek de dop over op de witte sticker
knip deze iets kleiner uit
teken oogjes op het witte rondje
plak het rondje aan de buitenkant van de dop
schuif het elastiekje om het ei, ongeveer een kwart van het ei
lijm de dop met de opening naar binnen, op het ei vast
knip een rietje 1,5 cm boven (korte kant) en 3 centimeter (lange
kant) onder het flexibele gedeelte
buig het in een snorkel vorm
lijm de snorkel met de korte kant naar beneden, naast de dop, op
het ei
teken de flippers op schuimrubber/ stevig papier, zoals op het
plaatje
knip deze uit en lijm deze onder het ei
het snorkelende ei is nu af
eventueel plaats je het ei, voorzichtig in een glas
voeg langzaam water toe in het glas, tot het ei onder water staat

Hoelang doe ik erover?
Deze activiteit duurt ongeveer 15 minuten
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vaderdag knutselkaart
Met deze stropdas ziet hij er geweldig uit

Wat heb ik nodig?
 gekleurd A4 papier
 schaar
 stiften, kleurpotloden
wasco, glitters
 lijm

Hoe moet ik het doen?













om één vaderdagkaart te maken is één A4 papier nodig
vouw het A4 papier horizontaal dubbel
het formaat is nu eigenlijk A5
leg het dubbelgevouwen papier in de lengte
voor het maken van de kraag knip aan beide zijkanten een snee
van 3 cm
vouw het papier open en knip het stukje door aan de linkerkant
zodat de ‘kaart’ open gevouwen kan worden
vouw de hoekjes aan de binnenkant van de kaart schuin naar
beneden om de hals/kraag te vormen
doe hetzelfde aan de buitenkant van de kaart
maak de hoekjes van de kraag vast met lijm
teken een stropdas met een stift en de kaart is klaar
de kaart kan nu versierd worden met kleurtjes, overige
papierknipsels en tekeningen
aan de binnenkant van de kaart kan een Vaderdagboodschap
worden geschreven

Hoelang doe ik erover?
Ongeveer 10-20 minuten
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Moederdagcorsage
Kijk ze eens stralen

Wat heb ik nodig?
 2 grote muffin/cupcake vormpjes (gekleurd
of wit)
 2 kleinere muffin/cupcake vormpjes
(gekleurd of wit)
 1 groen papier of groene pijpenrager
 rode (marker) stift
 geel papier
 schaar
 lijm/nietmachine of plakband

Hoe moet ik het doen?
 maak van het gele papier een prop
 knip inkepingen, aan de buitenkant van de grote cupcake
vormpjes, ongeveer 3 cm van elkaar
 kleur de randen van elk vormpje met de rode stift
 plaats de 2 kleine vormpjes in de 2 grote
 niet de 4 vormpjes op de bodem aan elkaar vast met een
nietmachine
 buig de pijpenrager in een bladvorm en zet deze vast met een
nietmachine of plakband aan de onderkant van de vormpjes
 lijm of plak de gele prop met de punt naar boven, in het midden
van de cupcake vorm
 de Moederdagcorsage is klaar

Hoelang doe ik erover?
Ongeveer 10-15 minuten
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lieveheersbeestje
Groter formaat en deze vliegt niet weg

Wat heb ik nodig?









ovalen, ronde, gladde steen
verf kleuren
verf zwart
lijm
2 ‘wiggle’ oogjes (plastic)
zwarte stift
potlood met gum op de achterkant
eventueel lakspray

Hoe moet ik het doen?
 was de steen goed en laat deze drogen
 verf de steen in de gewenste kleur, laat het drogen
 breng een tweede en derde laag verf aan, mocht de verf niet
dekkend zijn
 gebruik de zwarte verf, aan de voorkant van de steen, ongeveer ¼
deel van de steen
 gebruik de zwarte stift om een rechte lijn te trekken in het midden
van de rots, begin in het midden bij het ‘kop’ gedeelte
 pak het potlood, dompel de achterkant, de gum in de zwarte verf
 maak zo de stippen op de steen, doop het potlood voor elke stip
opnieuw in de verf
 laat het lieveheersbeestje drogen
 plak vervolgens de oogjes met lijm op de steen
 het lieveheersbeestje is klaar
 eventueel kunt u, niet het kind, een lakspray over het
lieveheersbeestje spuiten, zodat deze mooi gaat glanzen
Hoelang doe ik erover?
Met deze activiteit kun je de gehele middag bezig zijn, omdat het drogen
van de verf veel tijd neemt
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat vonden de kinderen ervan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere belangrijke opmerkingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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