
 

Lentebloemen kunst
Met zelf gevonden natuurlijk materiaal maken we een prachtig 
bloemenschilderij
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, 
planten, struiken, grassprieten, takken en noem maar op...wij zien het als 
kunst!  

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief, Natuur

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

Wat heb je nodig?
• natuurlijke materialen als bloemen e.d.
• tasje of bakje om materiaal in te verzamelen
• optie 1: doorzichtig inpakfolie
• optie 1: (stroken) karton
• optie 2: stevig papier/karton als ondergrond
• lijm
• schaar

Aan de slag!
Ga er met de kinderen op uit om de mooiste materialen te verzamelen. Wijs de kinderen op de 
verschillende planten, gewassen en struiken. Laat kinderen niet van de planten eten! Verzamel alles wat de 
kinderen mooi vinden. Denk aan bloemen, planten, struiken, grassprieten, takken, allerlei soort "onkruid". 
Let er op dat kinderen zich niet prikken aan planten zoals distels en brandnetels. Ook die zijn mooi en kun 
je zelfs wel gebruiken maar let er dan op dat je ze voorzichtig plukt, of met een handschoen aan.

Optie 1: Ga vervolgens terug naar jouw locatie en maak buiten of binnen een natuuratelier. Knip een stuk 
doorzichtig inpakfolie af en plak hier de bloemen op. Laat dit goed drogen voordat je verder gaat!
Als je er een 'echt' schilderij van wilt maken knip je van karton stroken en plak je die langs het folie heen.

Optie 2: Leg een groot stuk karton neer en laat de kinderen hierop plakken wat ze willen. Maak op die 
manier een mooie natuurcollage.

 



 

Bron:
• https://www.lilyardor.com/how-to-press-flowers-quick/

 


