
 

Bonte bordjes
Knutsel een fleurig papieren bordje
Onze basis is een papieren bordje. Maar wat gaan we daar allemaal nog meer 
aan toevoegen? Wat voor materiaal gebruiken we en en welke kleuren? We 
leven ons creatief uit!  

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
• diverse materialen naar keuze
• papieren bordjes
• lijm
• evt. verf

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de beeldende expressie van het kind. Met verschillende materialen knutselt het 
kind een bont bordje in elkaar. Hierbij gebruikt het kind zijn fijne motoriek. Het kind voelt verschillende 
materialen in de handen (sensomotorische ontwikkeling), bijv. veertjes, crêpepapier, stickers, etc. Samen 
bespreken jullie de activiteit na (mondelinge taalontwikkeling). Welke kleuren zijn er gebruikt? Wat voor 
materialen zijn erop de bordjes geplakt? Dit stimuleert de cognitieve ontwikkeling.

Voorbereiding
Zet de materialen klaar en bedenk alvast welke materialen je wil gebruiken om het bordje te versieren. Bijv. 
crêpepapier, glitters, veren, stickers, etc. 

 



 

Aan de slag!
Leg aan de kinderen uit wat precies de bedoeling is. We gaan een bonte bordje knutselen. We gebruiken 
daarbij onze eigen fantasie.

Geef de kinderen een papieren bordje, lijm, een kwastje en verschillende materialen, zoals veertjes, 
papiersnippers, gras... wat er maar voor handen is. Laat de kinderen lekker hun gang gaan. Eventueel kun 
je beginnen met het bordje te verven en vervolgens de lijmmaterialen toe te voegen; de (natte) verf dient 
dan als lijm. Je kunt uit tijdschriften afbeeldingen knippen of scheuren wat bij het thema past. Leef je uit!

Afsluiting
Ga samen in gesprek over de activiteit. Welke kleuren hebben jullie gebruikt? Wat heb je allemaal op je 
bordje geplakt? Lijken de bordjes op elkaar?
Hang evt. de fleurige bordjes op in de groep voor een leuk resultaat!

 


