
 

Windspinners
Zomerse versiering voor buiten
Zon, wind en heel veel kleur! Dat zijn de ingrediënten voor deze super vrolijke 
windspinners! 
Heel erg leuk om te maken en succes verzekerd. Deze activiteit leert de 
kinderen samenwerken en levert ook nog eens hele mooie versieringen voor de 
buitenruimte op.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
• gekleurde paperclips
• brede (metalen) ringen (te koop bij een bouwmarkt)
• touw
• stevige boomtak(ken)
• verf
• evt. glitters en/of andere versieringen
• evt. belletjes

Hoe ga je te werk?
Maak van deze activiteit een groepsproject.
Laat één of twee oudere kinderen de boomtak mooi verven en versieren.

De rest van de kinderen kunnen de spinners gaan maken. De metalen ringen vormen de basis. Deze 
kunnen geverfd worden, maar je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen.
Laat ze wel goed drogen als je ervoor kiest te verven.

Na het verven kunnen de gekleurde paperclips aan de ringen worden geschoven. Zie foto. Zo maken we er 
mooie bloemen van.

Knoop drie spinners aan een touw (zie foto) en maak het touw vast aan de boomtak. Maak zo nog twee of 
drie touwtjes met spinners. Varieer hierbij in lengte (zie foto's)

Knoop aan de bovenkant van de boomtak nog een touwtje en hang de boomtak buiten op (b.v. aan een 
boom)

 



 

Variatie
Knoop kleine belletjes aan de touwtjes. Dan maken de windspinners ook geluid.

Je kunt er ook voor kiezen de spinners van stevig karton te maken als je niet de beschikking hebt over 
metalen ringen. Laat de kinderen dan de rondjes verven en daarna de paperclips eraan schuiven. Er hoeft 
dan niet perse een gat in het midden gemaakt te worden.

Bron
• http://www.howweelearn.com

 


