
 

Hartjesschilderij 
Knutsel van papier kleine hartjes en maak samen een groot schilderij
Hartjes horen bij de liefde. Van de kleine hartjes die wij gaan versieren, maken 
we één groot hart. 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

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

met anderen, Zelfstandigheid

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter 
(2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
• hartjes in verschillende formaten (sjablonen zie bijlage)
• (vinger)verf
• groot vel karton (A3) of fotolijst
• lijm
• evt. propjes crêpepapier

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de fijne motoriek van het kind tijdens deze knutselopdracht. Het kind verft, knipt en plakt 
verschillende materialen. Maak samen het grote hart voor in de groep (sociaal-emotionele ontwikkeling). In 
overleg worden de hartjes samen opgeplakt. Laat het kind zoveel mogelijk de activiteit zelfstandig 
uitvoeren. De beeldende expressie wordt gestimuleerd door het zelfstandig uitvoeren van de activiteit met 
verschillende materialen.

Voorbereiding
Print de sjablonen uit de bijlage een aantal keer, zodat je voldoende hartjes hebt voor alle kinderen.

 



 

Aan de slag!
Doe je deze activiteit met de allerkleinsten, maak dan een hand- of voetafdrukje op het hartje. Schrijf de 
naam van het kind klein op het hartje. Laat het drogen.

Doe je deze activiteit met de grotere peuters, geef dan elk kind twee (of meer) hartjes. Laat ze deze 
versieren met vingerverf of kies ervoor om de hartjes te beplakken met propjes crêpepapier.
Schrijf voordat je begint, de namen op de achterkant van de hartjes. Als de hartjes droog zijn, kun je de 
namen eventueel nog op de voorkant schrijven.

Zijn alle hartjes droog, dan plak je ze op een groot vel karton in de vorm van een hart. Je kan ook een 
fotolijst gebruiken, voor een nog mooier effect. Dit kun je doen naar je eigen keuze. 

Tip
Hang het hart op in de groep of in een gezamenlijke ruimte. Ook kun je de hartjes cadeau aan iemand 
geven. 
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