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Voorbereiding
Deze activiteit vergt enige voorbereiding. Probeer 
het recept (zie kopieerblad ‘Recept pepernoten van 
klei’) eerst een keer uit. De klei wordt snel te plakke-
rig en is dan niet meer bruikbaar.
Het maken van de klei is op zich al een prachtige  
activiteit. Je kunt er dus ook voor kiezen dit samen 
met de kinderen (in een klein groepje) te doen,  
wanneer je het zelf onder de knie hebt. 
Zet Puk een pietenbaret op en geef hem een zak in 
zijn handje.

Uitvoering
Vertel de kinderen dat Puk heel graag een hulppietje 
wil zijn. De pietenbaret en de zak heeft hij al, maar de 
zak is nog leeg. Wat kan er in de zak van Piet zitten? 
Hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk. 
Stuur het gesprek desgewenst zo dat jullie op ‘peper-
noten’ uitkomen. Zouden de kinderen Puk kunnen 
helpen door pepernoten voor hem te maken?
Geef alle kinderen een stuk klei en eventueel een 
schort en een onderlegger. Vertel dat ze van deze 
klei pepernoten gaan maken. Ze mogen er niet van 
snoepen want de klei is niet eetbaar. Laat ze eerst 
aan de klei ruiken en voelen. Wat voelen ze? Waar 
ruikt de klei naar? Laat vervolgens zien hoe je van de 
klei een balletje rolt en duw dit een beetje plat zodat 
het eruitziet als een kruidnootje. Nu mogen de kinde-
ren zelf aan de slag. Het kan zijn dat ze dit nog moei-
lijk vinden, maar het bezig zijn met de klei en het  
experimenteren met de structuur en mogelijkheden 
ervan is een waardevolle oefening voor de motoriek.
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Activiteit 3: Pietje Puk

Doel De fijne motoriek van de kinderen stimuleren en, in mindere mate, oefenen met tellen tot 4

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Pepernoten van 
klei maken

Aan tafel Tijdens een 
knutselmoment

• voor Puk: minibaret en 
mini-jutezak 

• voor de klei: witte bloem, 
babyolie of olijfolie, citroensap, 
speculaaskruiden, water, zout

• overige benodigdheden:  
lepel om te roeren, mengkom, 
waterkoker met ca. 450 ml water

• schorten en onderleggers 
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Eigen handelen
Zorg voor een goede voorbereiding. Laat duidelijk zien hoe je de klei tot een balletje rolt en er vervolgens 
een pepernootje van maakt. Geef kinderen de ruimte om te experimenteren en het materiaal te ontdekken.

Afsluiting
De kinderen laten aan Puk zien wat ze voor hem ge-
maakt hebben. Wat een boel pepernoten! Stop ze in 
de zak. Is deze nu goed gevuld? Nu is Puk een echte 
hulppiet!
In een goed afgesloten bak kan de overgebleven klei 
een aantal weken bewaard worden. Zo heb je er ge-
durende de hele themaperiode plezier van!

Tip
Leg eventueel een van de komende dagen/dagdelen 
echte kruidnoten in de bakjes/laatjes van de kinde-
ren. Zorg ervoor dat de zak van Puk weer leeg is. 
Heeft Pietje Puk voor deze verrassing gezorgd?

Uitbreiding 3+
De oudste peuters leggen de pepernoten die ze ge-
maakt hebben van de klei op het kopieerblad ‘Klei-
kaart pepernoten’. Hoeveel pepernoten zitten in elke 
zak? Een mooi moment om op speelse wijze te oefe-
nen met tellen.


