
 

Tijd voor thee
Versier een theepotje of theekopje van papier en doe er een zakje thee bij
Vind jij thee ook zo lekker? Dan is deze knutsel echt iets voor jou. Of geef je hem
weg aan een andere theeleut?

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Creatief

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

theepot uit de bijlage 
schaar + lijm
verf 
stempelspons 
wattenstaafjes

theezakje
optioneel: versiering om op het papier te plakken
(stickers bijvoorbeeld)

Wat heb je nodig?
Voor één theepot heb je het volgende nodig

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Met de fijne motoriek stempelt het kind met de spons op de papieren theepot. Evt. helpt het kind met het
uitknippen van de theepot. Benoem samen de verschillende kleuren die jullie gebruiken voor deze activiteit. Dit
stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Laat het kind vooral naar eigen inzicht de theepot versieren. Dit is goed
voor de beeldende expressie.

Voorbereiding
Print de bijlage op gekleurd papier. Zet de materialen vervolgens klaar.

Knutselen maar!
Dip de stempel spons in de verf en stempel op de theepot. Ziet hij er niet vrolijk uit? Het is erg leuk als je een
aantal verschillende kleuren gebruikt. Je kunt ook leuke patroontjes maken, dit doe je met behulp van
wattenstaafjes. Laat de verf goed drogen en knip dan vervolgens de theepot uit. Plak er daarna een theezakje
op. Je kunt ook een gleufje in de theepot knippen en op die manier het zakje er een beetje doorheen laten
komen zodat het lijkt alsof hij eruit steekt. 

Tot slot kun je de theepot op een gekleurde ondergrond plakken. Daar kun je leuke versiering opplakken! 

Variatie
In de bijlage kun je ook nog theekopjes vinden die je kunt verven. Een leuke toevoeging aan de theepot!

 



 

YouTube inspiratie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=k0XqMiNWlRc&feature=emb_title
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