
 

Harten fotocollage
We vormen samen een hart door bepaalde gefotografeerde posities samen
te voegen
We gaan poseren voor een hele lieve foto. Een collage die een hart zal gaan
vormen. Best wel moeilijk en een beetje passen en meten maar het gaat ons
zeker lukken!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
Smartphone
Eventueel verkleedkleding
Lichte achtergrond
Eventueel printer
App via App Store, Google Play of Android

Een tip vooraf:
Om tot deze collage te komen heb je wat geduld nodig. Als je dit met alle kinderen wil maken dan is het
verstandig dit niet allemaal op één dag te doen want de ervaring leert ons dat je er per hart best een tijdje
zoet mee bent, zeker wel een half uur per collage. De eerste keer is het moeilijkst natuurlijk, dus je wordt er
wel steeds sneller in. Houd hier dus wel rekening mee!

 



 

Aan de slag!
Om tot een collage te komen is het handig om te werken met een collage app op je telefoon. Via de App
Store, Google Play en Android kun je talloze verschillende gratis apps downloaden waar je leuke collages
mee kunt maken. Misschien heb je zelf al ervaringen met een bepaalde app en weet je al welke je wilt gaan
gebruiken.

Een app die speciaal hiervoor bedoeld is heet Heart Photo Maker en is in ieder geval voor Google Play en de
App Store gratis te verkrijgen. Een resultaat zie je op foto 2. Het idee is dus daarbij dat je van je eigen
handen een hart vormt. Dit kan handig zijn wanneer je met hele kleine kinderen deze collage wil maken.
Een nadeel is echt dat je je eigen hand fotografeert. Je zou in plaats daar van natuurlijk ook een strook
stevig papier kunnen gebruiken.

Voor iedere collage die je gaat maken met een normale collage app op je telefoon geldt:

In totaal gebruik je 9 tot 12 foto's
Kinderen kunnen samen met broertjes of zusjes op de foto of alleen
Probeer een lichte achtergrond te kiezen 
Laat de kinderen indien mogelijk passende kleding dragen (rood voor liefde bijvoorbeeld)

Maak samen de foto's en bekijk hoe het er in de collage uitziet. Rangschik de foto's net zo lang tot je het
juiste resultaat hebt. Mail de foto's nu naar je werkmail adres zodat de foto's geprint kunnen worden als
cadeautje of als verassing naar de ouders gestuurd kunnen worden.

 


