
 

Sponstaartjes
Taart en cakejes maken van sponzen en schuursponsjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij voelen ons jarig, dus
gaan we lekkere taartjes maken! Helaas kunnen we deze niet opeten maar ze
zien er wel heel mooi uit!

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 : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
gekleurde schuursponzen (minimaal 1 per kind)
lijm
versiering zoals glitters, pompons, folievlokken, 3D pearl paint, vilt
verschillende kleuren verf
kwastje (1 per kind)
schaar
watten als slagroom (optioneel)
optioneel: bijlage geprint
optioneel: etagère

Wat gaan we doen?
We gaan taartjes maken van gekleurde schuursponzen. Knip de sponzen in de vormen van de taartjes die je
wilt en versier ze zoals je dat zelf mooi vindt! Helaas kunnen we ze niet opeten maar ze zien er wel heel tof uit!
Zet ze op een etagère om jullie taartjes te showen!

Voorbereiding
Je hebt één schuurspons per taartje nodig. Kiezen jullie ervoor om meerdere taartjes per kind te maken,
zorg dan dat jullie genoeg schuursponzen hebben. Je kunt de schuursponzen in elke supermarkt vinden,
maar ook bij de Action of bestel ze op bol.com.
Zorg dat jullie genoeg materialen op tafel leggen, zodat de kinderen genoeg keuze hebben om hun
taartjes te versieren. Print optioneel de bijlage uit en leg die op de knutseltafel. Leuk als inspiratie voor
jullie taartjes!
Bekijk eventueel van tevoren met elkaar het onderstaand filmpje om te zien hoe je de sponstaartjes
maakt.

Hoe maak je sponstaartjes?
https://www.youtube.com/watch?v=XKE16z0etFY&feature=youtu.be

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fibex-schuurspons-10-stuks-assorti%2F9200000005011721%2F&name=Ibex%20Schuurspons%20-%2010%20stuks%20-%20Assorti
https://www.youtube.com/watch?v=XKE16z0etFY&feature=youtu.be


 

Hoe maak je de taartjes?
Deze taartjes maak je precies zoals jij ze mooi vindt. Gebruik je fantasie! Je kunt verschillende soorten taartjes
maken. Knip de schuursponzen in de vorm van een taartje. Maak een driehoekig taartje, een vierkant taartje of
misschien wil je wel een rond taartstuk! Je mag dit zelf bepalen.

Plak eventueel verschillende sponsdelen op elkaar, zodat je meerdere kleuren 'taart' krijgt of plak een stukje
vilt (bruin voor chocolade, wit voor vanille en roze voor aarbeiensmaak) op de bovenkant van de taart.

Als je de basis van het taartstuk klaar hebt, is het tijd om te gaan versieren. Gebruik glitters, verf, pompons, 3D
pearl paint, folievlokken of ander decoratiemateriaal om je taartje nog lekkerder te maken. Maak fruitstukjes
van pompons of vilt óf maak slagroom van een dot watten.

Laat de taartjes even drogen en leg jullie zelfgemaakte taartjes dan eventueel op een etagère om jullie
taartjes te showen!

Wat kun je nog meer doen met de sponstaartjes?
Laat de oudere BSO-kinderen hun eigen taartje fotograferen. Leuk om de foto's daarna te delen op jullie
socialmediakanalen of om de foto's per kind uit te printen en mee naar huis te geven.
Hilarisch om anderen met de taartjes te foppen! Haal een grap uit met een andere pedagogisch
medewerkers of misschien wel met de ouders/verzorgers. Zouden ze erin trappen en geloven dat de
taartjes écht zijn? Ook superleuk als grap voor 1 april!

 



Sponstaartjes

www.doenkids.nl


