
 

Wereldbol met vingerpoppetjes
Maak een wereldbol van bubbeltjesplastic en gebruik vingerverf om 
poppetjes te maken
Of je nu uit Nederland komt, uit Turkije, China, Spanje of Japan, we wonen 
allemaal samen op de wereld. Iedereen is anders en toch ook weer niet. We 
maken een mooie wereldbol!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen, Wereldoriëntatie
• 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

• bubbeltjesplastic
• schaar
• wit A4 papier
• groene en blauwe verf
• roze, rode, bruine en gele vingerverf

• kwasten
• zwarte stiften
• voorbeeld wereldbol (zie bijlage)

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Ga samen in gesprek over de wereld 
(mondelinge taalontwikkeling) en wie er op de wereld woont (wereldoriëntatie). Het kind kijkt zo naar 
zichzelf en naar anderen die op de wereld wonen (zelfbeeld). Het kind mag zelf de wereld vormgeven 
(beeldende expressie). Waar hoort het land en waar hoort het water? Welke poppetjes ga je maken? Tijdens 
het verven gebruikt het kind zijn fijne motoriek. 

Voorbereiding
Knip rondjes uit het bubbelplastic van ongeveer 15 cm doorsnede.
Print eventueel de wereldbol uit de bijlage een paar keer. 
Zet de verf en overige benodigdheden klaar.
Je kunt deze activiteit in 2 dagen of in 2 dagdelen opdelen. Maak hier je eigen keuze in. 

 



 

Introduceer de activiteit
Ga samen in gesprek met de kinderen over de wereld. Hoe ziet de wereld eruit? Wie wonen er allemaal op 
de wereld? Waar wonen wij? Bespreek dat we allemaal samen op de wereld wonen en dat we goed voor de 
wereld moeten zorgen. 
Lees samen een boekje. Suggesties: 

• Hoe groot is de wereld, Britta Teckentrup 
• Samen op de wereld, Laurence Anholt
• Het grote boek van de hele wereld, Ole Könnecke 

Aan de slag!
Dag(deel) 1
Geef de kinderen allemaal een rondje bubbeltjesplastic en laat ze deze met de blauwe en groene verf 
verven (zie foto). Mochten de kinderen het moeilijk vinden om te bepalen waar de groene verf (het land) en 
de blauwe verf (de zee) moet komen, dan kun je het voorbeeld van de wereldbol onder het bubbelplastic 
leggen. Dit voorbeeld kun je in de bijlage vinden. Zo hebben ze een houvast bij het verven. Laat de 
wereldbol drogen. 

Dag(deel) 2
Plak de wereldbol na het drogen op een vel wit papier. Laat de kinderen met hun duimen verschillende 
kleuren afdrukken maken rondom de wereldbol (zie foto). Als de afdrukken droog zijn kunnen ze er met 
zwarte stift gezichten, handen en voeten op tekenen (evt. met een beetje hulp). Ook kun je er nog namen 
bijzetten. Wie is wie? 

 



 

Variatie
Als je geen bubbeltjesplastic voor handen hebt, kun je er ook voor kiezen om de kinderen witte rondjes 
papier groen en blauw te laten verven. 

Bron
• https://mermaidscreations.wordpress.com
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Samen op de wereld


