
 

Jij bent de coolste!
Knutsel een ijsje voor Vaderdag
Papa jij bent de coolste! Daarom is dit ijsje speciaal voor jou gemaakt.

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

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

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
bijlage
schaar
ijslollystokjes
kinderlijm of lijmstift
kleurpotloden, krijtjes of stiften
verschillende versiersels: pompons, glitters, stickers, enzovoort

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de beeldende expressie van het kind. Laat het kind naar eigen inzicht een ijsje kleuren
of knutselen. Bespreek samen de verschillende kleuren die jullie gebruiken. Door middel van de fijne motoriek
houdt het kind een potlood, krijtje of stift vast en probeert hiermee te kleuren.

Voorbereiding
Print de bijlage voor elk kind en knip dit eventueel zelf alvast uit of laat het kind dit zelf uitknippen. Ook kunnen
kinderen het ijsje met een prikpen en prikmatje uitprikken. Dit is ook een optie die je kunt aanbieden. Leg
vervolgens de materialen klaar.

Introduceer de activiteit
Dit ijsje gaan jullie speciaal voor Vaderdag maken. Waarom is jouw papa de liefste papa van de wereld? En
wat gaan we aan papa geven? Ga hierover samen in gesprek en lees eventueel een boekje. Suggesties:

Anna en haar lieve papa - Kathleen Amant
Ik hou van jou, papa - Melanie Joyce
Ik vind je lief, papa - Jillian Harker

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fijslolly-stokjes-100-stuks%2F9200000118030134%2F&name=ijslolly%20stokjes%20100%20stuks
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fanna-anna-en-haar-lieve-papa%2F9200000075142126%2F&name=Anna%20-%20Anna%20en%20haar%20lieve%20papa%2C%20Kathleen%20Amant
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fik-hou-van-jou-papa%2F9200000055844840%2F&name=Ik%20hou%20van%20jou%2C%20papa%2C%20Melanie%20Joyce
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fik-vind-je-lief-papa%2F1001004005072771%2F&name=Ik%20Vind%20Je%20Lief%20Papa%2C%20Jillian%20Harker


 

Aan de slag!
Pak de bijlage van deze activiteit erbij. De bijlage bestaat uit 2 ijsjes. Deze ijsjes zijn al uitgeknipt of mag het
kind zelf uitknippen of prikken.

Dan is het tijd om deze leuke ijsjes in te kleuren en/of te versieren! Gebruik allerlei vrolijke kleuren en maak er
een eigen creatief ijsje van. Plak eventueel allerlei versiersels op het ijsje en laat het goed drogen.

Dan is het tijd om de voor- en achterkant van het ijsje aan elkaar vast te maken. Lijm het ijslollystokje tussen de
twee ijsjes vast, met de versierde kant naar de buitenkant toe. Nu lijkt het net een echt ijsje op een stokje! Laat
het weer goed drogen.

Tip: pak het ijsje eventueel nog leuk in voor Vaderdag!

Variatie
Het ijsje kun je ook verven in plaats van inkleuren!
Dit ijsje kun je natuurlijk ook voor iemand anders maken! Je kunt denken aan mama, opa, oma, een beste
vriend of vriendin, een familielid, enzovoort. Gebruik dan het ijsje waar een stippellijn op staat en vul hier
zelf iets in!
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