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Thema voorjaarsbloemen 
Samen knutselen 

 
Ga buiten op zoek naar de ‘echte’ voorjaarsbloemen en  

maak deze na middels een van de volgende kunstwerkjes. 
De werkjes bevorderen de fijne motoriek, concentratie en woordenschat. 

Andere fijne bijkomstigheden zijn het buiten zijn, bewegen en natuurbeleving. 
 
 

Samen knutselen 

Katjestakken 

Van strookjes gekleurd papier en een (paas-) takje maak je zelf een bos 
katjes. 
 
Benodigdheden 

• Verzamel losse dunne (paas-) takken 

• Gekleurde reepjes papier van 1 a 1,5 cm breed 

• Touwtje in een lus 

• Lijm  
 
Werkwijze 
Plak twee uiteinden van reepjes in 90 graden op elkaar. Daarna sla je ze om 
en om over elkaar zodat je een ‘trapje’ krijgt. De laatste slag plak je weer 
vast. Je hebt dan een klein harmonicaatje. Trek het een beetje uit elkaar en 
plak aan een uiteinde een touwtje in een lus. Hang ze om een takje en je 
hebt je eigen katjestak gemaakt! 
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Samen knutselen 

Hyacint 

Benodigdheden 

• Keukenrol 

• Gekleurd, groen, papier 

• Gekleurd crêpepapier 

• Schaar en lijm 
 
Werkwijze 
Neem een keukenrol en een stuk groen papier. Plak het papier om de 
keukenrol heen. Maak zoveel mogelijk propjes van crêpepapier en plak deze 
op de bovenste 10cm van de keukenrol. Dit gaat makkelijk door de 
bovenkant al in te smeren met lijm. Maak tot slot nog een paar blaadjes en 
je hebt je eigen mooie hyacint gemaakt! 
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Samen knutselen 

Narcissen 

Benodigdheden 

• Eierdoos 

• Verf (geel, oranje en groen) en kwast 

• Schaar en lijm 

• Printer 

 

Werkwijze 

Print het patroon van de narcis. Knip nu de eierdopjes uit de eierdoos en 

schilder ze geel. Schilder de narcis geel en de blaadjes groen. Als de verf 

droog is kun je het eierdopje in het midden van de narcis plakken en klaar 

is je voorjaars knutsel! 
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Samen knutselen 

Handenplantjes  

Benodigdheden 

• Gekleurd & wit papier 

• Potlood, schaar en lijm 

• Verf  

 

Werkwijze 

Leg op het wit papier de handen half over elkaar. Laat de kinderen elkaar 

handen omtrekken. Deze kan worden ingekleurd en versierd met verf. Als 

het droog is, kan deze worden uitgeknipt en op een gekleurd vel papier 

plakken.  
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Samen knutselen 

Sneeuwklokjes   

Benodigdheden 

• Vierkant wit papier 

• Groen en blauw papier (of groene, blauwe stiften/verf) 

• Lijm 

Werkwijze 

Vouw een vierkant wit vel papier zoals op onderstaande wijze. Plak die op 

een groter vel papier en maak met groen papier en/of groen verf/stift de 

steeltjes. 

 

  


