
 

Koninklijke kroon 
Knutsel een kroon met verschillende materialen 
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Kom gezellig knutselen en 
maak je eigen koninklijke kroon. Zet hem op en krijg een koninklijk gevoel!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

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

• sjablonen uit de bijlage
• prikpen
• kleurpotloden
• schaar
• uitwasbare lijm

• viltstiften
• gekleurde veren
• karton 
• stickers
• evt. nog wat glitter

• evt. foam
Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de fijne motoriek van het kind tijdens deze activiteit. Het kind knipt en versiert de kroon. Het 
kind bedenkt zelf hoe de kroon eruit komt te zien (beeldende expressie). Bespreek samen de verschillende 
kleuren en vormen die jullie gebruiken voor de kroon. Dit stimuleert de cognitieve ontwikkeling. 

Voorbereiding
Print de bijlage en leg alle materialen klaar. Knip de kronen uit de bijlage uit of laat kinderen dit zelf doen. 
Deze kronen kunnen straks overgetrokken worden. 

Aan de slag!
Kies een kroon uit de bijlage uit en volg onderstaande stappen.
Stap 1: Leg de mal van de kroon op karton of foam en trek deze over. Lukt dit nog niet? Vraag dan om hulp.
Stap 2: Knip de kroon uit.
Stap 3: Versier de kroon met glitters, stickers, veren, papier, stiften enzovoort.

 



 

Stap 4: Pak een strook papier en wikkel deze om je hoofd heen. Maak deze strook aan elkaar vast op het 
juiste formaat. Nu heb je een hoofdband. Vervolgens maak je de kroon van karton of foam vast aan deze 
hoofdband. Dit doe je door te lijmen, te plakken of te nieten.

Klaar is je kroon. Zet hem maar op!
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