
Knutselactiviteiten thema: DIEREN 

Zebra: 

 

Benodigdheden: 

 Papier: wit, zwart en roze 

 Papieren bordje. 

 Zwarte viltstift 

 

De neus, mond, oren, ogen en haren kunt u op een papier uittekenen het kind laten 

uitknippen of uitprikken. 

 

Kikkers: 

 

Benodigdheden: 

 Papier 

 Groene verf. 

 Spons 

 Zwarte viltstift 

 

De pootjes van de kikker zijn de handjes van het kind. Handjes natekenen en het kind laten 

uitknippen of uitprikken. 

Het lijfje (rondje) kan het kind ook uitknippen/prikken. 

Met een spons de groene verf op het lijfje en eventueel de pootjes laten sponsen. 

 



 

Dieren-bloemenvaasjes: 

 

Benodigdheden: 

 Petflessen (plastic limonade fles) 

 Verschillende kleuren verf 

 Zwarte Viltstift 

 

Snij de petfles, ongeveer 10 cm vanaf de bodem, open. Knip de oren van het dier ook uit de 

fles. 

Laat het kind de fles met verf kleuren. 

Teken, of laat het kind tekenen, de neus, en ogen op de fles. 

Vul de fles met water en zet er bloemetjes in of… 

Laat het kind de fles met aarde vullen, zet het een plantje in of…..zaai er kruidenzaadjes in 

bijv. tuinkers, peterselie enz. 

 

Schildpad: 

 

 
 

Benodigdheden: 

 Papieren bordje 

 Groene en gele verf 

 Groep papier 

 Zwarte viltstift 

 

Laat het kind het papieren bordje met groene verf inkleuren. Als de groen verf droog 

is kan het kind met gele verf stippen op de groene verf maken. 

Teken op een vel groen papier de poten, kop en staart van de schildpad. Laat het 

kind de poten, kop en staart uitknippen/ prikken.  



Schaapje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: 

 Gekleurd papier 

 Witte verf 

 Plastic of papieren bord 

 Plastic beker 

 Zwart papier 

 

Doe de witte verf op een bord. 

Laat het kind de bovenkant van de beker in de verf dompelen. 

Vervolgens moet het kind de bovenkant van de beker gedompeld in de verf op het papier 

stempelen. Dit een aantal keren herhalen. 

Knip uit het zwarte papier de pootjes en het hoofdje van het schaap en plak dit op het papier. 

Variaties: 

 (Teken met een potlood de omtrek van het lijfje van het schaap) 

 Het lijfje van het schaap kan ook beplakt worden met watjes,  

 Het kind propjes laten draaien van wit crêpe-papier en op het lijfje van het schaap 

plakken. 

 Met een spons witte verf op het lijfje van het schaap sponsen. 

 


