
 

Transformatie vlinders
Deze vlinder kun je op elke manier omklappen zodat je telkens een ander 
beeld krijgt. Zo verandert je rups in een vlinder!
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een vlinder 
komen met prachtige kleuren!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

• Wit karton
• Acrylverf 
• Kwasten
• Schaar

• Plakoogjes
• Lijmpistool

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Een rups die verandert in een vlinder: dat is altijd een wonderlijk iets. Wij kunnen het nu zelf gaan maken, 
met prachtige kleuren maken we een transformatie vlinder!
Je kunt er voor kiezen om deze activiteit over twee dagdelen te verdelen, zodat je niet hoeft te wachten tot 
het papier droog is.

Voorbereiding:
Print de bijlage uit. Zorg dat er voor elk kind een rondje (het lijf) en een paar vleugels zijn.

 



 

Aan de slag!
1. Knip eerst de vormen uit de bijlage uit. Knip zowel het lijf (het rondje) als de vleugels uit. 
2. Vouw nu allebei de vormen dubbel, op de vouwlijn. 
3. Knip in de ronde vorm een mondje uit. Doe dit door een klein knipje te geven aan de zijkant van de 

open kant en geef een stukje schuin daaronder een knipje naar boven zodat je een mondje hebt 
gekregen. 

4. Verf nu de ene helft van het lichaam en vouw het lichaam dan even dubbel zodat de verf aan allebei 
de kanten hetzelfde eruit ziet. Doe dit ook zo met de vleugels. Je kunt natuurlijk zelf kiezen welke 
kleuren je gebruikt en welk patroontje je de vlinder wilt geven. 

5. Laat het nu even drogen. Als de verf op het rondje goed droog is kun je de achterkant verven. Verf 
hier ook weer een helft en vouw hem dan dubbel. Doe dat ook zo met de vleugels. 

6. Nu gaan we de vleugels vastlijmen op het lichaam. Doe dit met behulp van een lijmpistool. Als de 
kinderen te jong zijn om een lijmpistool te gebruiken kun je dat als begeleider beter zelf doen. 

7. Doe een beetje lijm op de dubbelgevouwen rand van het rondje en lijm daar de vleugels op vast. 
8. Lijm nu op alle kanten van het rondje, dus de binnen en buitenkant een oogje. Je hebt dus vier oogjes 

nodig. Zorg wel dat ze allemaal aan de voorkant bij het mondje zitten. Laat alles goed drogen en klaar 
is je knutselwerk.

9. Je zult nu zien dat je de vlinder op elke manier kunt om flappen en dat je dan een compleet ander 
beeld krijgt. Zo verandert je rups in een vlinder. 

Bron:
• https://www.hellowonderful.co/post/TRANSFORMING-PAPER-BUTTERFLY-CRAFT
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