
 

Bouncy insecten
Vliegende insecten gemaakt van papier, een draad en een stok! 
Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak eerst je insect, 
bevestig hem aan een lange stok om hem zelf te laten vliegen. 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 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

• optie 1: een insect uit de bijlage
• optie 2: wit papier en kleurpotloden/stiften
• lange, dunne stok (een bamboestok 

bijvoorbeeld)
• washitape of andere gekleurde tape
• dun, flexibel draad (dun metaaldraad 

bijvoorbeeld)

• plakband
• ijslollystokje
• lijm

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
We tekenen een insect met vleugels, of maken gebruik van de bijlage. We knippen ons insect uit en kleuren 
het mooi in. Vervolgens plakken we dit dier met behulp van tape aan een dun flexibel draadje en maken we 
het vast aan een lange stok. Hierdoor kun je jouw insect laten 'vliegen' als je de stok op en neer beweegt! 

Voorbereiding
• Bedenk van te voren of de kinderen zelf het insect kunnen tekenen (optie 2), of dat ze de bijlage 

kunnen gebruiken (optie 1). Als je de bijlage gebruikt kun je alvast inventariseren wie welk dier wil 
maken en deze uitprinten.

Aan de slag!
• Praat kort met de kinderen over insecten: Wat zijn insecten? Welk insect vind jij het allermooiste? Kan 

deze ook vliegen? Welke insecten kunnen vliegen? Enzovoort.
• De kinderen mogen nu hun favoriete vliegende insect (vlinder, libel, lieveheersbeestje, etc.) tekenen 

en inkleuren (optie 2). De insecten uit de bijlage kunnen natuurlijk ook worden gebruikt (optie 1)! Knip 
het uit en kleur het in. Vertel alvast wat jullie gaan doen: zelf vliegende insecten maken!

 



 

• Knip vervolgens een stuk dun, flexibel (metaal)draad af. Het moet zo'n 45 centimeter lang zijn. 
• Prik hierna een klein gaatje in de bovenkant van het insect, zoals je op de foto kunt zien. Rijg het 

(metaal)raad door het gat en plak het aan de achterkant vast met plakband.

• Plak vervolgens met een beetje lijm een ijslollystokje aan de achterkant van het insect zodat het wat 
zwaarder wordt. Als het insect wat korter is dan het ijslollystokje kun je het ijslollystokje wat inkorten 
door er een stukje van af te knippen.

• Buig het draad een beetje waar het (metaal)draad het insect aanraakt, zodat het (metaal)draad er wat 
vanaf komt te staan.

• Plak vervolgens het (metaal)draad met wat washi tape of andere gekleurde tape vast aan de lange 
stok. Je kunt hier ook andere tape of sterke plakband voor gebruiken, maar gekleurde tape staat wat 
gezelliger! Dit moet wel stevig vast worden gemaakt. Gebruik hier verschillende lagen tape voor.

• Het insect is nu klaar om te vliegen! Probeer het binnen of buiten uit. Spring, ren en draai rond en 
kijk wat er gebeurt!

 



 

Bron:
• https://bkids.typepad.com/bookhoucraftprojects/2012/05/project-110-bouncy-bugs-.html

 



www.doenkids.nl

Vlinder



www.doenkids.nl

Libelle



www.doenkids.nl

Lieveheersbeestje


