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Samen knutselen 

Lente vanger 

 
Van een wilgentakje maak je in een handomdraai een simpele ‘lente 
vanger’. 
 
Benodigdheden: 
Verzamel losse dunne takken van de wilg, van ca. 1 – 1,5 meter lang. 
Wilgen groeien gemakkelijk en kunnen er prima tegen als je hier en daar 
wat takjes afknipt (snoeischaar nodig!) 
 
Werkwijze: 
Buig een dunne rechte wilgentak van 1 á 1,5 meter lang in het midden tot 
een cirkel, ter grootte van een schoteltje. Draai het dunne einde van de tak 
in en uit de cirkel, zodat de tak niet meer losschiet en de cirkel in vorm 
blijft. Kijk door de cirkel en zoek lente dingen. Bijvoorbeeld een tulp, 
knoppen aan een struik, etc.. Plaats de cirkel er voorzichtig overheen. Nu 
heb je de lente ‘gevangen’. Kinderen leren zo spelenderwijs wat er bij de 
lente hoort en wat niet. Veel plezier met nog meer lente vangen! 

 

EXTRA  Met een iets langere wilgentak, waarbij 

je een panty kous of stuk vitrage aan de 
cirkel naait kun je zelfs kikkervisjes 
vangen, of vlinders. 
 

Dit knutselwerkje is gericht op buiten 

zijn, bewegen en kennis van de natuur. 

De kinderen worden zich ook bewust van 

de seizoenen. Kinderen zullen met veel 

plezier steeds weer nieuwe ‘lente-

dingen’ in de natuur ontdekken. Met de 

lente vanger kun je later dit jaar ook 

zomer- , herfst- of winter-dingen 

vangen.  
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Samen knutselen 

Schaap 

 
Benodigdheden: 

 Onderstaande afbeelding van het schaap 

 Een zak watten 
 
Werkwijze: 
Print de onderstaande afbeelding uit op iets dikker papier. Laat de 
kinderen plukjes watten afscheuren en deze op het schaapje plakken. 
Soms is een stukje watten van een grote bol watten best lastig voor de 
jongste kinderen. Er zijn ook zakken met ‘bolletjes watten’ te koop.  
 
Het is hierbij belangrijk dat de kinderen leren dat ze er niet te veel lijm op 
mogen doen. De oudere kinderen kunnen een lijmstift gebruiken. Voor de 
jongeren kinderen kun je zelf telkens een stukje lijm op het papier doen. Zij 
kunnen dan de wattenplukje of wattenbolletje er op drukken.  
 
Dit knutselwerkje bevordert de fijne motoriek en de woordenschat.  

 
 
 

TIPS    
1. Bekijk met de kinderen een filmpje van de lammetjes in de wei.  

Zie hier een aantal voorbeelden. 
 

2. Je kunt ook naar de kinderboerderij om hier de lammetjes te bekijken. In 
het voorjaar worden ook vaak de schapen geschoren. Leer voorafgaand 
aan het bezoek of tijdens het bezoek bijvoorbeeld de volgende woorden 
met de kinderen: schaap, lammetje, wol (vacht) van het schaap. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=lammetjes+in+de+wei
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Samen knutselen 

Tulpen (boeket) 

 

Benodigdheden: 

Per kind: 

 Een (oude) vork 

 Een eiderdoos of bakjes met verschillende kleuren verf 

 Schorten of oude overhemden die de kinderen over hun kleren aan 

trekken 

Werkwijze: 

Laat de kinderen diverse groene lijntjes naast elkaar met een aantal 

centimeters er tussen schilderen. Wanneer dit (nog) lastig is, kun je dit ook 

zelf doen. Je kunt ook een vaas tekenen op het papier en van daaruit 

groene steeltjes (laten) verven.  

Laat de kinderen een vork in dopen. Leer ze, dat ze de vork even stil 

houden boven het bakje, zodat de overtollige verf er even af kan druipen. 

Laat de kinderen de vork daarna bij de top van het steeltje op het papier 

drukken. De tulp is gemaakt. Zie ook de foto voor het voorbeeld.  

Dit werkje bevordert de ontwikkeling van de (fijne) motoriek, concentratie 

en woordenschat. 

 

TIP Zet bij dit werkje een tulp in het midden 

van de tafel. Laat de kinderen zien hoe een 

tulp er uit ziet en benoem de delen van de 

tulp: blad, steel, knop, bloemblad. 

Wanneer je geen echte tulp hebt, kun je 

ook een plaatje laten zien vanuit een boek 

of Google afbeeldingen. 

 

https://www.google.nl/search?q=tulp&biw=1600&bih=916&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdgqjz6urLAhXB-w4KHflfB5UQ_AUIBigB
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Samen knutselen 

Kleurplaat Bloem 

 

 

Benodigdheden:  

 De kleurplaat op de volgende pagina 

 Kleurpotloden of stiften 

 

Werkwijze: 

Laat de kinderen de bloem kleuren in verschillende kleuren. Benoem hierbij de 

verschillende kleuren die ze gebruiken, om de kleuren ook te leren aan de 

kinderen.  

 

TIP Ga met de kinderen een mooi boeket bloemen plukken als de bermen vol in bloei 

staan. Laat ze een favoriete bloem uitkiezen en de tekening in de kleuren van die 

bloem kleuren. 
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http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloem-i19246.html

