
 

Verven met wieltjes
Verven met autootjes, in plaats van met kwasten
Vroeeeeemmmmmm!!! We pakken een paar autootjes, dopen ze in een bakje 
met verf en gaan racen over wit papier. Hoe cool is dat?!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

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

Wat heb je nodig?
• autootjes in allerlei vormen en formaten
• verf naar keuze in bakje
• stevig papier (of neem een oude behangrol!)

Voorbereiding
Leg het papier alvast uit en zorg dat je genoeg verf en auto's klaar hebt staan. 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind gebruikt zijn fijne motoriek 
bij het vastpakken en het rijden met de autootjes. Verschillende kleuren verf stimuleren de cognitieve 
ontwikkeling. Welke kleuren vind het kind mooi om doorheen te rijden? Wat gebeurd er met de kleuren 
wanneer we er doorheen rijden? Het kind kan zijn eigen fantasie kwijt (beeldende expressie). Je stimuleert 
de sensomotorische ontwikkeling door het kind de verf te laten voelen. 

Laten we gaan beginnen!
Laat de kinderen vrij in hun keuzes met betrekking tot de auto's, de kleuren en de hoeveelheden. Op deze 
manier kunnen alle kinderen er hun eigen draai aan geven en hun eigen creativiteit de vrije loop laten. 
Goed voor het zelfvertrouwen en de creatieve ontwikkeling!
Laat kinderen lekker vrij spelen en maak zo de mooiste kunstwerken. Leuk ter afwisseling, en het geeft hele 
andere resultaten dan wanneer je met kwasten verft!

 



 

Variatie:
Je kunt hier ook een heerlijke buitenactiviteit van maken wanneer je kinderen met autootjes door modder 
laat rijden en zo sporen laat maken op een wit papier.

 


