Darten met verfba onnen
Mikken, gooien en... splash: een verfba on ontplo !
Super coole activiteit! We gooien waterballonnen met verf lek met dartpijlen. Zo
ontstaat er een super creatief en gek kunstwerk.
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 30 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief, Spel
: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Groepsgrootte

Wat heb je nodig?

waterballonnen
dartpijlen (twee pijlen is voldoende)
punaises
tape of breed plakband
(groot) canvasdoek
stuk karton (van een oude doos), groot genoeg
om achterop het canvas te plakken
ballonnenpomp

Wat gaan we doen?

afdekzeil of -folie
verf naar keuze (niet te dik!)
schoonmaakmiddelen om alles op te ruimen
optioneel: trechter
optioneel: schildertape
optioneel: schildersezel

We gaan darten! Deze keer gooien we onze pijlen alleen niet op een dartbord, maar op met verf gevulde
ballonnen! Als het lukt om de ballonnen kapot te gooien zal de verf er uit komen en kunnen jullie samen de
leukste kunst voor aan de muur maken. We raden je wel aan om deze activiteit buiten uit te voeren, want dit
wordt gegarandeerd een kliederboel!

Voorbereiding

Verzamel alvast de materialen die je nodig hebt voor deze activiteit en neem ze mee naar buiten. Je kunt
alvast de muur afdekken door een stuk zeil of afdekfolie op te hangen met wat tape. Vergeet ook niet om de
grond af te dekken!
Licht de kinderen en de ouder(s) en/of verzorgere(s) in over deze activiteit en raad ze aan om oude kleren aan
te trekken die vies mogen worden. En waarvan het niet erg is als de verfvlekken er misschien niet helemaal
meer uit gaan.

Kijk de video om te zien hoe je dit spel kunt spelen!
https://www.youtube.com/watch?v=g82a5kOY6fw

Veiligheid voorop

Let bij deze activiteit goed op de veiligheid! Leg dit de kinderen van te voren ook uit en spreek met elkaar een
aantal regels af, zoals:
We gooien de dartpijlen alleen naar het canvasdoek.
Als iemand aan het gooien is, staat de rest van de kinderen achter degene die gooit.
We gaan de pijlen pas ophalen als alle pijlen gegooid zijn.
Werk je met meerdere groepjes? Dan geldt dat de kinderen de dartpijlen alleen maar mogen terug pakken als
de anderen ook uitgegooid zijn. Zo loopt iedereen tegelijk bij de canvasdoeken en gooit er niemand als een
ander kind in het 'veld' loopt.

Aan de slag
Mikken, gooien... verf!
Stap 1: Vul de ballon met een bodempje verf (plaats hiervoor de tuit van de verﬄes goed in de ballon of vul de
ballonnen met een trechter). Je kunt de verf eventueel nog iets verdunnen met wat water.
Stap 2: Blaas de ballon iets op met de ballonnenpomp en leg er een knoopje in.
Stap 3: Vul daarna nog meer ballonnen op dezelfde manier met diverse kleuren.
Stap 4: Verstevig het canvasdoek door er een stuk karton achter te maken. Gebruik hiervoor een stuk karton
van een oude doos, die precies tussen het raamwerk van het canvas past. Plak eventueel de randen van het
karton vast met schilderstape aan de lijst van het canvas.
Stap 5: Dek de muur af door een stuk afdekzeil of -folie met een stuk tape tegen de muur te plakken. Dek ook
de vloer goed af met een stuk zeil of folie.
Stap 6: Plaats het canvasdoek tegen een afgedekte muur (zet het doek iets schuin neer, de verf moet gaan
druipen). Je kunt het canvasdoek ook op een schildersezel neerzetten.
Stap 7: Prik de ballonnen aan de tuitjes (met de verf naar beneden) vast met de punaises op het canvasdoek.
Stap 8: Start met darten! Je zult zien dat er een geweldig kunstwerk ontstaat zodra de ballonnen kapot
knappen.
Stap 9: Als alle ballonnen kapot zijn is het kunstwerk klaar en is het tijd om op te ruimen. Je kunt de stukjes
ballon en punaises van het canvasdoek halen. Pas op dat je jezelf niet prikt aan de punaises! Gooi het afval
netjes in de prullenbak. Kijk ook even goed om je heen of er geen stukjes ballon meer op de grond liggen.
Het kan zijn dat er dikke klodders verf op het canvasdoek zitten. Deze hebben wat langer de tijd nodig om
goed op te drogen. Zet het canvasdoek eventueel in de zon neer zodat de verf net iets sneller opdroogt.

Variatie

Plak voordat je de verfballonnen op het canvasdoek vastmaakt een ﬁguur op het canvasdoek met
schildertape. Als je straks klaar bent met darten en de verf wat opgedroogd is, haal je de tape weg. Kijk samen
of je het ﬁguur nog goed terugziet!

