
 

Plastic folie schildertechniek
Vingerverven voor de allerkleinsten
Lekker met je handen verven zonder echt verf aan je vingers te krijgen? Dat kan 
hoor! We gebruiken een techniek met plastic folie.

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 
ontwikkeling

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar)

Soort activiteit : Creatief, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel

Wat heb je nodig?
• canvas doek 
• plastic folie
• verf in kleur naar keuze
• evt. oud kleed

Voorbereiding
Zet de materialen voor deze activiteit klaar en voer deze activiteit één op één uit met het kind. 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind gebruikt verschillende 
zintuigen (ogen, handen, oren) en stimuleert hiermee de sensomotorische ontwikkeling. Daarnaast gebruikt 
het kind de fijne motoriek door handen en/of voeten te gebruiken om te verven. Een leuke activiteit voor de 
allerkleinsten! En stiekem vinden peuters dit ook nog een leuke activiteit om met handen en/of voeten te 
voelen en te kijken hoe de kleuren zich met elkaar mengen!

Kliederen maar!
Plaat op een canvas doek verschillende kleurtjes verf, kinderen die al wat ouder zijn kunnen ook al zelf 
kleuren kiezen. Benoem de kleuren en spuit ze op het doek. Zorg dat er tussen de druppels nog wat ruimte 
overblijft zodat niet alles direct in elkaar overvloeit zodra het plastic er omheen gaat.

Wikkel de doeken met verf nu in met huishoudfolie, breng voor de zekerheid eventueel een dubbele laag 
folie aan. 
Overhandig het doek nu aan het kind en laat het kind zien en beleven wat de kleuren doen. Ze mogen 
handen en voeten gebruiken! Is het kind uitgespeeld? Wikkel dan het folie er weer vanaf en laat het doek 
drogen. Een prachtig kunstwerk om te bewaren! 

 



 

Variatie
Je kunt deze activiteit op verschillende thema's toepassen. Teken dan bijv. een figuur op het canvasdoek 
wat bij het thema past en spuit daar kloddertjes verf op. Bijv. bij het thema lente teken je een kuiken op het 
canvasdoek. Laat het doek drogen en trek met een zwarte stift de omtrek over van het figuur. Veel plezier!
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• http://www.adorecherishlove.com

 


