
 

It's showtime
Maak kleding van vuilniszakken en loop een modeshow
It's showtime! Maak van vuilniszakken prachtige jurken, shirts, jassen of andere 
kleding Zijn we helemaal tevreden, dan is het tijd voor de modeshow! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Grove motoriek, Sensomotorische 
ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Zelfbeeld
• 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

Wat heb je nodig?
• vuilniszakken
• crêpepapier
• stukjes gekleurd papier
• kinderlijm
• plakkwastjes
• stukjes stof
• andere materialen om mee te versieren

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de fijne motoriek van het kind bij het versieren van de vuilniszak. Het kind gebruikt zijn eigen 
fantasie (beeldende expressie) om de kleding te ontwerpen. Benoem samen de verschillende kleuren en 
stofjes (cognitieve ontwikkeling). Het kind voelt verschillende materialen (sensomotorische ontwikkeling). 
Vervolgens is het tijd voor de modeshow. Het kind maakt bewegingen (grove motoriek) om de modeshow te 
lopen. 

Voorbereiding
Zoek alle materialen bij elkaar. Knip in elke vuilniszak een gat voor het hoofd en twee zakken voor de 
armen. Laat de kinderen de zak even aantrekken en kijk hoeveel je nog van de onderkant moet afknippen 
(zodat de kinderen niet struikelen). 

 



 

Korte uitleg
Deze activiteit bestaat uit twee delen. Eerst maken we van vuilniszakken een mooie jurk, shirt of jas. Zijn alle 
kleren klaar en goed gedroogd, dan houden we een modeshow! Kies zelf of je een modeshow loopt of dat 
het maken van de kleding al voldoende is. 

Aan de slag!
Kleding maken
Knip de vuilniszakken voor de kinderen op maat. Daarna kan de vuilniszak versierd worden. Laat de 
kinderen met lijm allemaal stukjes papier of stukjes stof op de zak plakken. Zijn de kledingstukken klaar, 
laat ze dan even drogen voordat de kinderen ze aan doen. 

Modeshow
Zet een leuk, swingend muziekje op en laat de kinderen één voor één heen en weer lopen over de catwalk. 
Je kunt een catwalk maken door tafels tegen elkaar te schuiven, maar ook door met bijv. matten op de grond 
een rechte lijn te maken. Maak het nog echter door net als bij een echte modeshow veel foto's te maken. Elk 
kind krijgt natuurlijk een applausje!

Variatie
Gebruik eventueel het versje 'Stapperdestap' om de kleding te showen. 

Stapperdestap daar kom ik aan
Met mijn nieuwe kleding aan
Hoor je me lopen, hoor je me gaan
Stapperdestap daar kom ik aan

Stapperdestap daar kom ik aan
Met mijn nieuwe (jurk,broek,shirt) aan
Hoor je me lopen, hoor je me gaan
En ik mag weer zitten gaan

 


