
Knutselactiviteiten: thema DIEREN 
 

 

Schaap: 

Benodigdheden: 

- Wc rol; 

- Watjes; 

- Saté-prikkers (zwart geverfd) als benen; 

- Zwart papier; 

- Eventueel wiebeloogjes; 

- Plaksel. 

 

Beplak het wc-rolletje met watjes. Prik de saté-prikkers in de wc rol. Teken op zwart 

papier een schapen-gezicht. Laat het kind het gezicht uitprikken of knippen. Plak de 

wiebeloogjes op het gezicht en plak het gezicht tegen de voorkant van de wc rol. 

 

Haan / kip: 

 

Benodigdheden: 

- Rood, geel, oranje papier; 

- Gekleurd A4-papier (achtergrond); 

- Potlood; 

- Schaar / prikpen en prikmatje; 

- Plaksel; 

- Stiften / kleurpotloden. 

 

Maak een omtrek van een volwassen hand op geel papier. Laat het kind de hand 

uitprikken of knippen. Laat het kind vervolgens met viltstiften of potloden strepen en 

kriebels op de uitgeknipte hand trekken. Knip uit het rode of oranje papier, de pootjes, 

hanenkam, lel en snavel. Teken een oog. Plak alles op een vel gekleurd papier. 

 

 

Vlinders: 

Benodigdheden: 

- Vlinderpasta; 

- Verschillende kleuren verf; 

- Penseel; 

- wit papier; 

- zwarte viltstift; 

 

 

 

Verf de vlinderpaste met verschillende kleuren verf. Plak de gekleurde vlinderpasta op 

het witte vel papier. Trek met de zwarte stift stippellijntjes achter de vlindertjes aan. 

Je kunt er vervolgens nog een zon, bloemen, bomen, wolken enz. bij tekenen en 

inkleuren. Dan krijg je een mooi lente schilderij. 

 

 

 



 

Rupsje nooit genoeg: 

Benodigdheden: 

- Kartonnen eierdoos; 

- Groene verf; 

- Penseel; 

- Wiebeloogjes; 

- zwarte stift; 

- gekleurde pijpenrager (oranje). 

 

Scheid de bovenkant van de eierdoos van de onderkant. Snij 

de onderkant van de eierdoos in twee stukken. Verf de 

eierdoos groen. Plak aan de voorkant van de eierdoos de 

wiebeloogjes, teken een mondje en prik twee stukjes 

pijpenrager (voelsprieten van de rusp) door de eierdoos. 

 

 

Tulpen: 

 
Benodigdheden: 

- Plastic vorken; 

- Verschillende kleuren verf, waaronder groen; 

- Wit papier; 

 

Verf de achterkant van een plastic vork (de tanden van de vork) met een leuke kleur. 

Stempel de achterkant van de vork op het witte papier. Herhaal dit met verschillende 

kleuren verf. Verf vervolgens met penseel en groene verf de steeltjes van de tulpen en 

het gras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


