
 

Fotografie kunst
Gebruik verschillende attributen en maak je eigen foto 
Say Cheese! Maak een leuke foto van jezelf of je vrienden! We maken onze 
eigen kunstige foto. 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen, Zelfbeeld
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

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

Wat heb je nodig?
• fototoestel 
• voorbeeld foto's
• attributen voor de foto
• statief
• witte doeken
• evt. flitslampen

Voorbereiding
Hang een wit laken in een hoek en zorg voor een stevig statief met een camera. Pak wat attributen bij elkaar 
om de foto te maken. Denk aan hoeden, verkleedkleren, knuffels, slingers, etc. Maak er een leuke fotohoek 
van! 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Vooral de fantasie van de kinderen 
komt binnen deze activiteit naar voren. Wat voor foto willen ze maken? Wat voor spullen gaan we 
gebruiken? Hiermee stimuleer je de beeldende expressie. Het kind houdt rekening met anderen kinderen, 
omdat ze samen een foto gaan maken (sociaal-emotionele ontwikkeling). Alles gaat in overleg onder leiding 
van een spelleider. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. Het kind gebruikt de fijne motoriek bij 
het instellen van het fototoestel. 

 



 

Say cheese! 
Vertel aan de kinderen dat fotografie een soort kunst is. Pak een paar voorbeeld foto's erbij en laat dit aan 
de kinderen zien. Je kijkt naar de foto die een fotograaf gemaakt heeft. Je kunt een foto op bepaalde 
manieren maken waardoor een foto een vorm van kunst is. Een foto van dichtbij, veraf, van onderen, van 
boven, enz. Wij gaan vandaag ook een eigen foto maken.

Verdeel de kinderen in groepjes en ga per groepje aan de slag met de foto's. We kiezen één fotograaf uit die 
de foto mag maken. De rest van de kinderen uit het groepje wordt op de foto gezet. Wat voor foto gaan we 
maken? Laat de kinderen fantaseren met de attributen die er liggen. Hebben we de foto bepaald, dan gaan 
we hem maken. Je helpt hierbij het kind en vertelt op welke knop het kind mag drukken. Wissel de fotograaf 
om of ga verder met het volgende groepje. Het maakt niet uit of de foto wel/niet gelukt is. Het gaat om het 
proces om samen te werken en tot een foto te komen.

Tip
• Druk de foto's af die gemaakt zijn en maak er een collage van. Deze collage kun je in de groep 

ophangen en aan ouder(s) laten zien. Wat voor foto's hebben de kinderen gemaakt?
• Mocht je flitslampen hebben, dan is het leuk om deze ook te gebruiken!

Bron:
• Foto's : www.kleuteridee.nl

 


