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Ieder kind kan een kunstenaar worden! Vooral in de kindertijd is het belangrijk dat kinderen zichzelf en hun creativiteit
ontdekken en uiten. Maar knutselen met kinderen van verschillende leeftijden is soms niet zo makkelijk. Terwijl voor
de allerkleinsten nog de zintuiglijke ervaring telt, willen de grotere kinderen natuurlijk al zelf knippen, schilderen en

creatief zijn. Pasen is het perfecte moment om nieuwe creatieve ideeën te maken. Normaal gesproken worden eieren
geverfd of geschilderd, maar met deze creatieve tip worden de kinderen extra aangemoedigd. Kinderen van alle
leeftijden kunnen meewerken aan deze schattige wortelvoetjes. Het schilderen van de voet met vingerverf is een

geweldige ervaring voor de meeste kinderen, want de voetzool heeft ongeveer 70.000 zenuwuiteinden. Deze
receptoren zorgen ervoor dat het zo lekker kietelt.

Met een paar eenvoudige stappen wordt deze voetafdruk een leuke wenskaart voor Pasen. Dit DIY-idee prikkelt niet
alleen de zintuigen van de kinderen, maar geeft ze ook een eerste blik in de kleurentheorie. 

Dat is leuk en uiteindelijk heb je een mooi, zelfgemaakt cadeau.

Een bijdrage van Jessica

Stap-voor-stapuitleg

Meng gele en rode vingerverf tot oranje. Want dat is de
kleur van wortelen.
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Kleur de voeten van je baby/peuter in met de kwast en
de verf en maak een afdruk van de voet op gekleurd
fotokarton. Laat de verf goed drogen.
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Teken een wortelvorm rond de voetafdruk en laat deze
door het kind uitknippen.

3

Maak een gaatje met de punt van de schaar aan de
bovenrand – dit gaatje mag gerust wat groter zijn, zodat
het lint erdoor geregen kan worden. Knip een strook van
ongeveer 5 cm breed en 15 cm lang uit het crêpepapier
en vouw het in het midden. Trek het dubbelgevouwen
midden een stuk van achteren door het gat en rijg de
twee uiteinden door de ontstane lus. Haal de uiteinden
weer uit elkaar en laat het kind de uiteinden in vrolijke
punten knippen. Nu kun je de afgewerkte wortel op een
wenskaart plakken of schrijf direct op de achterkant.
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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  junior 140 3 in 1 kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 12 kleurpotloden
in geassorteerde kleuren en speciale slijper

140 C12 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

Anderen kochten ook:

gekleurd papier/fotokarton; crêpepapier om te versieren; mengpalet
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-junior-881-vingerverf-8816-d/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/noris-junior-140-noris-junior-3-in-1-kleurpotlood-140-c12/
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/

