
 

Pauwenpracht
Verf diverse pauw variaties met je handen 
Een pauw heeft schitterende veren. Dit zie je wanneer de pauw zijn veren 
opzet. Wij maken met onze handen een prachtige pauw!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• 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

• vingerverf
• wit omslagkarton
• schaar

• uitwasbare lijm
• restjes papier 
• gekleurd papier

• wiebeloogjes
• sjabloon uit de 

bjilage

•
Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de fijne motoriek van het kind tijdens het verven, knippen en plakken van de knutsel. Benoem 
samen de verschillende kleuren (cognitieve ontwikkeling) die jullie in de pauw zien. Laat het kind zelf de 
kleuren uitzoeken en de pauw vormgeven. Dit stimuleert de beeldende expressie. Bespreek samen wat voor 
dier een pauw is en hoe hij eruit ziet. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. 

Voorbereiding
Je kunt deze pauw in verschillende variaties maken. Maak een keuze uit de volgende variaties:

• een groepspauw
• een pauw met sjabloon
• een voetafdruk pauw

Introduceer de activiteit
Samen met de kinderen ga je een pauw knutselen. Maar wat is een pauw eigenlijk? Wie weet hoe een pauw 
eruit ziet? Ga hier samen over in gesprek met de kinderen voordat je de activiteit begint. Laat bijvoorbeeld 
het onderstaande filmpje zien over de pauw. Wat een mooie veren! Lees samen evt. een boekje over de 
pauw. Suggesties:

• Pauwtje Pio geeft een pluim - Ruth Brillens
• Wauw Pauw - Yoko Heiligers

 



 

Pauw
• https://youtu.be/jz-tjJhFH1k

Aan de slag!
De groepspauw
Benodigdheden: blauw papier, oranje papier, groot vel wit papier, wiebeloogjes, lijm, verf, kwasten, stift. 
Maak eerst een lijfje van de pauw bijv. van blauw papier (zie foto). Vervolgens plak je er wiebeloogjes en 
een snaveltje op.
Plak het lijfje van de pauw op een groot vel wit papier.
Laat nu elk kind een handafdruk verven met verschillende kleuren. Deze plakken ze naast het lijfje van de 
pauw. Schrijf ondertussen bij elke handafdruk de naam van het kind wat het gemaakt heeft. Heb je alle 
kinderen gehad? Laat de pauw dan goed drogen en geef hem een mooi plekje in jullie groep!

Een pauw met sjabloon
Benodigdheden: sjabloon uit de bijlage, verschillende kleuren verf, kwasten, lijm, stift. 
Print de bijlage van deze activiteit. Dit is het sjabloon van het lijfje van de pauw. Plak dit sjabloon op een 
groot vel wit papier. Vervolgens maak je met verschillende kleuren verf handafdrukken en plak je deze 
naast het lijfje van de pauw. Maak net zoveel handafdrukken totdat de pauw mooi gevuld is met allerlei 
kleuren! Vergeet niet je naam bij je knutselwerkje te schrijven. Laat de pauw goed drogen en geef hem een 
mooi plekje. 

Een voetafdruk pauw
Benodigdheden: wit vel papier, verschillende kleuren verf, kwasten, wiebeloogjes, oranje papier. 
Verf de onderkant van je voet in een bepaalde kleur. Druk je voet vervolgens in het midden (onderaan) op 
een wit vel papier. Laat je voet even staan en haal hem er daarna weer vanaf. Dit is het lijfje van de pauw. 
De tenen van je voetafdruk is de onderkant van de pauw. Laat je voetafdruk even drogen, anders krijg je 
verschillende kleuren door elkaar heen gemengd. Vervolgens verf je je hand en maak je hier een 
handafdruk van rondom je voetafdruk. Vul deze gehele ruimte met handafdrukken, zodat de pauw mooie 
veren krijgt. Laat het goed drogen! Tenslotte plak je wiebeloogjes en een oranje snaveltje op het lijfje van de 
pauw. Zie onderstaande foto ter verduidelijking. 

De groepspauw Een pauw met sjabloon Een voetafdruk pauw

 



 

Tip
Zorg ervoor dat je water, zeep, handdoeken en/of washandjes klaar hebt liggen. Zo kun je snel de handen 
en/of voeten schoonmaken en weer nieuwe verf erop doen. Best een karweitje maar wel leuk om te doen!
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Verf een prachtige pauw


