
 

Darten met verfballonnen
Mikken, gooien en... splash: een verfballon ontploft! 
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op, vullen ze met verf, hangen ze 
aan een doek en gooien ze lek met dartpijlen. Zo ontstaat er een super creatief 
en gek kunstwerk.

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

• waterballonnen
• dartpijlen
• punaises of tape

• groot canvasdoek
• afdekzeil
• verf naar keuze (niet te dik!)
• schoonmaakmiddelen om alles op te ruimen

Wat heb je nodig? 

Youtube link
Kijk de video om te zien hoe je dit spel kunt spelen! 

• https://www.youtube.com/watch?v=g82a5kOY6fw

Veiligheidsregels
Let bij deze activiteit goed op de veiligheid en leg dat van te voren ook uit: we gooien alleen maar met 
dartpijlen naar het dartbord toe. 

 Werk je met meerdere groepjes dan geldt dat de kinderen de dartpijlen alleen maar mogen terug pakken 
als de anderen ook uitgegooid zijn. Zo loopt iedereen tegelijk bij de dartborden en gooit er niemand als een 
ander kind in het 'veld' loopt. 

 



 

Mikken, gooien... verf!
1. Vul de ballon met een bodempje verf (plaats hiervoor de tuit van de verffles goed in de ballon of vul de 
ballonnen met een trechter).
2. Vul nu de ballon met een laagje water, en blaas 'm op.
3. Schud de ballon een beetje zodat je de verf verdund. Niet te wild schudden, houd de verf onderin.
4. Knoop de ballon dicht en vul daarna nog meer ballonnen met diverse kleuren.
5. Plaats een groot canvasdoek tegen een afgedekte muur (zet het doek iets schuin neer, de verf moet gaan 
druipen).
6. Dek ook de vloer goed af met een stuk plastic.
7. Prik de ballonnen aan de knoopjes (met de verf naar beneden) vast met de punaises
8. Start met darten!

Je zult zien dat er een geweldig kunstwerk ontstaat!

Tip: Willen jullie dit met veel kinderen spelen? Maak dan twee of meer dartborden zodat er meerdere 
groepjes tegelijk kunnen darten.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8

 


