
 

Kunstige keukenkunst
Verven met keukengerei
Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Op de BSO 
gaan we er mee verven! Een leuke manier om meer te leren over keukengerei. 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

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

Wat heb je nodig?
• allerlei keukengerei
• verf
• verfbakjes
• (groot stuk) papier

Wat gaan we doen?
We gaan verven met keukengerei: lekker kliederen en knoeien en tegelijk kennis maken met allerlei spullen 
uit de keuken. 

 



 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind gebruikt zijn fijne motoriek 
om het keukengerei vast te houden en te stempelen. Daarbij stimuleert het kind zijn beeldende expressie. 
Met eigen fantasie stempelt het kind op een groot stuk papier. Je stimuleert de sensomotorische 
ontwikkeling door het kind verschillende keukengerei en verf te laten voelen. Vraag aan het kind wat hij aan 
het maken is, zodat je de mondelinge taalontwikkeling stimuleert tijdens deze activiteit. Maakt het kind een 
kunstwerk samen met andere kinderen, dan stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat gaan we 
maken en welk keukengerei gaan we gebruiken? Wie mag eerst met de vork stempelen en wie daarna?

Aan de slag!
• Praat met de kinderen over het keukengerei wat je gaat gebruiken voor deze activiteit. Laat ze zelf 

kiezen waar ze mee gaan verven. Na de tijd was je het goed schoon en kan het weer gebruikt worden 
op de BSO zelf! 

• Heeft iedereen iets uit de keuken? Dan kan het verven beginnen! Vul de verfbakjes met de gewenste 
kleur, dip je vork/lepel/wat je ook maar hebt in de verf en ga er mee verven op het papier. 

• Zie je dat er verschillende patronen ontstaan? En misschien kunnen jullie er wel iets leuks mee 
verven? Probeer verschillende soorten keukengerei uit om te ontdekken wat voor effect alles nalaat 
op het papier. 

• Maak zo jullie eigen kunstwerk! 

 



 

Afsluiting:
Na de tijd moet alles weer schoon worden gemaakt voordat het weer gebruikt kan worden op jullie BSO. 
Betrek de kinderen hier ook bij. De verf moet van het gerei af worden gespoeld en de spullen kunnen 
worden afgewassen. 

 


