Natuur confe i
Maak van bladeren en een pons natuur confe i
Ga op zoek naar bladeren, pons er leuke ﬁguurtjes uit en maak kleurrijke natuur
confetti. Superleuk voor tijdens een feest of buitendisco!
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Natuur
: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Groepsgrootte

Wat heb je nodig?

verschillende ponsen of perforators
bladeren
tasjes of zakjes (om de bladeren in te verzamelen)
enveloppen of een grote pot
optioneel: (oude) kranten

Wat gaan we doen?

We gaan van bladeren confetti maken. Eerst gaan we op zoek naar bladeren, daarna stansen we verschillende
vormen uit de bladeren en zo hebben we onze eigen confetti. Superleuk voor tijdens een feest of een
buitendisco!

Als het minder mooi weer is, kan het handig zijn om deze activiteit over meerdere dagen of dagdelen te
verdelen. De bladeren kunnen dan eerst even drogen voordat je ze gaat gebruiken.

Voorbereiding

Zorg dat je genoeg ponsen of perforators hebt met verschillende vormen. Het liefst één pons per kind of
tweetal. Denk bijvoorbeeld aan ponsen met hartjes, vierkanten, rondjes, vlinders of sterretjes. Deze kun je
bij verschillende winkels kopen waaronder de Action en bol.com.
Voor deze activiteit heb je verschillende soorten bladeren nodig die te vinden zijn in de natuur. In de
winter zijn de bladeren lastig te vinden dan kun je ook altijd nog vragen in bloemenwinkels of ze
restbladeren of groen over hebben die jullie mogen gebruiken.
Kies of jullie de confetti in enveloppen willen doen of dat jullie de confetti in een grote pot bewaren. Zorg
dat jullie keuze aanwezig is op locatie.
Kijk eventueel met elkaar onderstaand ﬁlmpje om te zien hoe je natuur confetti maakt.

Zo maak je natuur confe i:
https://www.youtube.com/watch?v=xOnrT3yQHP0

Bladeren zoeken

Ga met elkaar naar buiten en ga op zoek naar verschillende soorten bladeren. Hoe meer verschillende soorten
jullie hebben, hoe kleurrijker en mooier de confetti wordt. Verzamel de bladeren in een tas of zak. Probeer de
bladeren heel te houden en ze niet te verkreukelen, dan wordt de confetti het mooist.

Let tijdens het wandelen op de veiligheid van de kinderen, laat de kinderen bijvoorbeeld niet alleen bladeren
zoeken in de buurt van een drukke weg, vijver of sloot.

Confe i maken

Nu gaan we aan de slag om confetti te maken. Zorg dat elk kind of elk tweetal een pons heeft en maak
confetti door met de ponsen uit de bladeren de ﬁguurtjes te drukken. Probeer de bladeren zo zuinig mogelijk
te gebruiken, zodat je bijna alles van het blad gebruikt. Verzamel de confetti in één grote pot of stop je eigen
confetti in een envelop. Superleuk om te gebruiken tijdens een feest op de BSO of een buitendisco, dansen en
gooien maar!

Variatie

Jullie kunnen volop variëren met natuur confetti! Gebruik ponsen van een bij of bloemen in de lente en
maak sneeuwvlokken in de winter.
Naast een pot of envelop kunnen jullie ook kiezen om van kranten een zakje te vouwen waar je de
confetti in stopt. Zie hieronder nog meer inspiratie afbeeldingen:

Tips

Hebben jullie bladeren over? Maak dan deze grappige Dieren van bladeren of doe dit toﬀe experiment
met Zwetende bladeren.
Als jullie een feest houden is het niet alleen leuk als jullie confetti hebben, maar daar horen natuurlijk ook
Eetbare feesthoedjes en Feestelijke slingers bij. Vergeet niet de ballonnen, want Zonder ballonnen, geen
feest!

Bron:

https://somethingturquoise.com/2019/07/18/how-to-make-leaf-confetti/

