
Creatieve ideeën voor kinderen – blaastechniek en boter-kaas-
en-eieren

Vooral kleinere kinderen vinden het spannend om te zien wat er met verf op een vel papier gebeurt als je erop blaast.
Wat voor patronen ontstaan er, hoe kan ik ze sturen met mijn adem? Zo stimuleer je hun fantasie en gebruik je hun

ademhaling doelgericht. Maar ook het resultaat mag er zijn.

In dit geval hebben we gekozen voor aardbeien en citroenen – perfect om na afloop met de vruchten boter-kaas-en-
eieren te spelen. Maar natuurlijk kun je je fantasie de vrije loop laten en ook andere motieven met deze techniek

maken. Als er een hele fruitsalade ontstaat, dan kun je met de kleine vruchten ook de eerste rekensommen maken.
Waar je ook voor kiest, één ding is zeker: heel veel plezier!
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Jessica

Stap-voor-stapuitleg

Vul twee lege glazen met rode en gele vingerverf en
verdun dit met water.
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Gebruik een penseel om verfvlekken op het papier te
verdelen. Gebruik één tekenvel voor rood en één
tekenvel voor geel.
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Met een rietje en zijn adem kan je kind nu de kleuren
over het papier verdelen.
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Nadat de verf droog is, kun je op het rode blad
aardbeienvormen en op het gele blad citroenen tekenen.
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Knip de kleine vruchten uit. Grotere kinderen kunnen dit
al zelf doen.
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De citroenen zijn nu al klaar. De aardbeien krijgen nog
hun kenmerkende stippen, die je kunt tekenen met de
zwarte triplus Fineliner. Voor de blaadjes heb je een stuk
groen crêpepapier nodig. Plak dit op het fruit en knip het
bovenste gedeelte in.

Tip: als je de stroken een beetje omhult, lijkt het nog
echter.
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De fruitsalade is klaar!
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Noris  junior 881 Vingerverf - Set Bevat 6 vingerverf in geassorteerde kleuren 8816 D 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 14 cm 965 14 NBK 1

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

triplus  fineliner 334 Driekantige fineliner - Single zwart 334-9 1

Anderen kochten ook:

oud glas, fotokarton (wit), crêpepapier (groen), water

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-junior-881-vingerverf-8816-d/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/fijnschrijvers/triplus-fineliner-334-driekantige-fineliner-m334/

