
 

Coole brillen!
We knutselen onze eigen bril en zetten hem daarna op 
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor 
jezelf of eentje om weg te geven!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : 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

• brillen uit de bijlage
• prikpen
• prikvilt
• kleurpotloden

• stiften
• waskrijt
• schaar
• uitwasbare lijm

• viltstiften
• pompons
• stickers
• glitters, veertjes of andere 

versieringen

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert tijdens deze activiteit de fijne motoriek. Het kind kleurt, knipt en prikt de bril in elkaar. Daarbij 
bepaald het kind zelfstandig hoe de bril eruit moet komen te zien (beeldende expressie). Laat de bril aan 
elkaar zien. Welke kleuren (cognitieve ontwikkeling) heeft jouw bril? En hoe ziet mijn bril eruit? Praat hier 
samen over. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. 

Voorbereiding
Print de bijlage op stevig papier en leg de materialen klaar (zie foto). Zorg ervoor dat elk kind een eigen bril 
heeft. 

 



 

Maak een coole bril
Je maakt de coole brillen zo:

1.  Kies een bril uit.
2. Kleur de bril mooi in. 
3. Versier de bril met verschillende materialen. Wees creatief!
4. Knip de bril en 2 pootjes langs de streep-lijn uit.
5. Prik de glazen langs de stippellijn uit.
6. Vouw de plakranden van de bril om. 
7. Plak de pootjes aan de plakranden vast.

De bril is nu klaar! Showen maar! 

Bron
• picklebums.com
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