
 

Yoghurt verf! 
Met yoghurt en voedselkleurstof maken we een kunstwerk
We eten geen yoghurt, maar gebruiken het om er heerlijk mee te verven! Een 
super simpele activiteit die de zintuigen prikkelt. 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

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

Wat heb je nodig?
• yoghurt
• voedselkleurstof (of bijv. aardbeien of bessensap voor een mooi rood kleurtje)
• bakjes
• dienbladen of plastic bordjes
• evt. kwasten
• verfschorten

Voorbereiding
Mix de yoghurt met de voedselkleurstof of het sap en maak zo verschillende kleuren verf. Verdeel de verf 
over de bakjes en zet de bordjes of dienbladen klaar.

Bereiding van de verf:
1. Meng ongeveer 1 eetlepel yoghurt met 1 druppel kleurstof. Roer het goed door elkaar.
2. Wil je de kleur sterker, doe dan een klein beetje meer kleurstof erbij.

Ontwikkelingsgebieden stimuleren 
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind gebruikt zijn fijne motoriek 
bij het verven met zijn handen. Ook is dit een sensomotorische activiteit. Het kind voelt de yoghurtverf en 
proeft af en toe stiekem. 

Aan de slag!
Gebruik de verschillende kleuren yoghurt als vingerverf. Doe voor de allerkleinsten een beetje 'verf' op hun 
bordjes en laat ze er lekker met hun vingertjes doorheen gaan.
De iets oudere kinderen kunnen misschien al figuren of letters maken met de yoghurt.
Je kunt de kunstwerken met yoghurt bewaren!

 



 

Variatie
Naast of in plaats van yoghurt kun je ook vla gebruiken, zoals gele vla of frambozen vla. Zorg er alleen voor 
dat er geen stukjes in de vla zitten, zoals stukjes aardbei in de aardbeienvla. 

Bron
• http://www.notimeforflashcards.com

 


