
 

Verfkunst op muziek
Dansen op een groot vel papier, met verf aan je voeten
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat verf 
onder onze voeten gaan we lekker kliederen!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Muziek, dans en drama

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

Wat heb je nodig?
• Bordje
• Muziek
• Groot wit vel papier (bijvoorbeeld ouder behangrol)
• Verschillende kleuren verf

Wat gaan we doen?
We maken op de maat van de muziek een kunstwerk met verf aan onze voeten!

Voorbereiding:
• Zoek vooraf leuke muziek uit waar de kinderen op gaan dansen. Probeer verschillende soorten 

muziek op te zoeken zodat de kinderen of verschillende ritmes kunnen gaan dansen. 
• Leg een groot wit vel neer op de grond. Je kunt bijvoorbeeld een rol tekenpapier bij de ikea kopen of 

een rol behang waarvan je de binnenkant gebruikt.

We gaan beginnen!
Doe verschillende kleuren verf op een bordje naast het witte vel papier. Laat de kinderen hierin stappen 
met hun voeten zodat hun zolen onder de verf zitten. 
Doe nu de muziek aan, laat iedereen op de maat van de muziek dansen. Zet ineens de muziek stil en 
iedereen moet bevriezen.

Doe nu muziek aan op een ander ritme zodat de kinderen in een ander ritme verder dansen. Stop daar ook 
weer de muziek van en iedereen moet weer stil blijven staan. Dit kun je net zo vaak doen als je zelf wilt. Als 
de verf onder hun voeten op is kunnen ze nieuw verf onder hun voeten doen. 
Zo kan iedereen samen een mooi kunstwerk maken of hun eigen schilderij maken!

Spoel de verf na de tijd goed van je voeten af! 

 



 

Tip:
Koop een rol tekenpapier bij de ikea: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/80324072/ 

Bron:
• http://www.coffeecupsandcrayons.com/kids-art-activity-freeze-dance-painting/#_a5y_p=1177620

 


