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In de herfst zijn er pompoenen in alle kleuren en 

maten. Sommige zijn voor de sier en andere om op 

te eten. Er zijn een heleboel leuke dingen te doen  

met pompoenen!

 

0 - 1½ Experimenteren met pompoenen

Materiaal 
• grote en kleine pompoenen 
• geribbelde en gebobbelde pompoenen
• vingerverf
• schortjes
• behangrol 
• fototoestel

Voorbereiding
Leg verschillende soorten en maten pompoenen voor 
de baby neer.

Wat doe je?
Laat het kind zelf op onderzoek uitgaan. Aai samen 
met de baby zachtjes over de pompoenen en benoem 
wat je voelt: Dat is glad! Nu voel ik bobbels. Doe de 
baby daarna een schortje aan. Laat de pompoenen 
met vingerverf besmeren. Help de baby door het voor 
te doen en zijn handen te begeleiden. Vervolgens 
mag hij de pompoenen rollen over het behangpapier. 
Wijs de baby op de verschillen in resultaat. Ik zie 
stippen en bij deze zie ik streepjes.
Ten slotte krijgt de baby het gemaakte schilderijtje 
mee naar huis. Plak er ook een foto van de baby in 
actie bij. Zo krijgen ouders een idee waar ze thuis 
mee aan de slag kunnen.

Doen met een pompoen
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1½ - 2½ Een vaas met een gezicht

Materiaal
• per drie kinderen een pompoen
• mes en lepel om de pompoen uit te hollen (bewaar 

het kapje voor de volgende activiteit)
• stift
• afbeeldingen van Halloween-pompoenen

Voorbereiding 
Verzamel verschillende pompoenen en hol ze uit. 
Hang afbeeldingen van Halloween-pompoenen op. 

Wat doe je? 
Laat aan een groepje kinderen de uitgeholde pom-
poenen zien. Vertel dat Puk er een gezicht van wil 
maken. Vertel de kinderen dat Puk het gezicht er 
eerst op tekent en dat jij het eruit snijdt. Vraag aan de 
kinderen wat op de pompoen getekend moet worden 
(een neus, een mond en twee ogen) Wijs naar de af-
beeldingen met Halloween-gezichten. Hoe kijken de 
gezichten: Boos? Blij? Vraag welk gezicht de kinde-
ren willen maken. Laat de kinderen proberen zelf op 
de pompoen te tekenen. Vervolgens wordt het ge-
zicht eruit gesneden.
Hierna zijn de haren aan de beurt. Bespreek samen 
met de dreumesen wat daarvoor nodig is en hoe ze 

aan deze spullen kunnen komen. Ga met de kinderen 
op pad om herfstschatten te zoeken: afgewaaide tak-
ken, zelfgekweekte zonnebloemen of lavendel uit de 
moestuin. Als alle kinderen iets hebben gevonden, 
mogen ze het zelf in de pompoenvaas zetten.

1½ - 2½ Een pompoenparaplu 

Materiaal
• kapjes van de pompoenen die over zijn van 
 de vorige activiteit
• stokjes
• eventueel een mes om het stokje puntig te maken
• sterke lijm
• keukenpapier
• verf en kwasten
• lak (spray)
• cd-speler en cd ‘Zingen met Puk’, liedje 34 
 ‘De paraplu’
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Waar werk je aan? 
T  kan met hulp vertellen uit welke onderdelen 

een gezicht bestaat (ogen, neus, mond) 
SE  beleeft plezier aan ‘samen een kunstwerk 

maken’  
M  kan grijpen en gericht herfstschatten in de 

vaas doen
R  maakt kennis met het begrip ‘erin doen’

Waar werk je aan? 
T  maakt kennis met de pompoen 
SE  kan langere tijd bezig zijn met het spel 
M  manipuleert met pompoenen (voelen, 
 rollen) 
R   ervaart het verschil tussen zwaar en licht 

en verschillende texturen (glad, bobbelig, 
geribbeld)



Voorbereiding 
Laat de pompoenkapjes drogen door er een prop 
keukenpapier in te stoppen. Leg het geheel twee 
nachten te drogen boven de verwarming.

Wat doe je?
Puk kijkt sip. Vertel de kinderen dat hij zijn rugzak 
met regenspullen vergeten is en nu niet naar buiten 
kan. Maak samen met de kinderen een paraplu voor 
Puk. Laat hen het stokje in het kapje steken en lijm 
dit eventueel vast. Hierna versieren de kinderen de 
paraplu met verschillende kleuren verf. Als de verf is 
gedroogd, wordt de paraplu afgelakt.
Als afsluiting krijg Puk een paraplu en wordt het lied-
je ‘De paraplu’ samen gezongen.
 

2½ - 4 Een bootje maken 

Materiaal 
• voor elk kind een halve pompoen
• voor elk kind een lepel
• mes
• voor elk kind een koffiefilter
• natuurlijk materiaal, zoals blaadjes en stevige  

takken (ca. 20 cm)
• stevige lijm
• grote bak met water

Voorbereiding 
Ga met de kinderen op zoek naar blaadjes en takken. 
Knip de takken op de juiste lengte en leg de blaadjes 
te drogen tussen keukenpapier. 

Wat doe je?
De peuters maken hun halve pompoen leeg met een 
lepel (zie bovenstaande foto). Als de inhoud te stevig 
is, snijd deze dan voor. Zo kunnen de peuters het 
vruchtvlees zelf met hun handen of met een lepel er-
uit halen. Vervolgens beplakken ze een koffiefilter 
(het zeil) met blaadjes. Schuif het filter over de tak 
(de mast). De zeil kan nu direct drogen aan de mast. 
Daarna steken de peuters de tak met het filter in de 
uitgeholde pompoen. Houd de pompoen vast en 
stuur hun handen. Zo komt de mast precies in het 
midden. Test de bootjes uit in een grote bak met wa-
ter. Blijven de bootjes drijven of zinken ze? 

2½ - 4 Een pompoenlichtje

Materiaal
• voor elk kind een halve pompoen 
• grote satéprikkers of reuze-mikado stokjes 
• lepels 
• mes
• theelichtjes, batterijlichtjes of lichtbak
• stift of wasco
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Waar werk je aan? 
T kan benoemen waarvan de boot is 
 gemaakt (pompoen, blaadjes, tak) 
SE beleeft plezier aan iets maken en ermee 
 spelen 
M  verfijnt zijn fijne motoriek 
R  maakt kennis met ‘drijven en zinken’

Waar werk je aan? 
T weet wat een paraplu is 
SE ervaart ‘trots’ doordat hij of zij het 
 ‘zelf kan’ 
M  ontwikkelt de grijpfunctie van de hand 

(vasthouden kwast en paraplu) 
R  maakt kennis met begrippen van plaats in 

de ruimte (de paraplu boven je hoofd)



Voorbereiding 
Halveer de pompoenen en snijd het vruchtvlees voor. 
Leg een aantal voorbeelden klaar of hang foto’s van 
pompoenlantaarns op.

Wat doe je? 
Geef iedere peuter een lepel om de pompoen uit te 
hollen. Daarna bedenken ze het figuur dat ze willen 
prikken. Dit kan bijvoorbeeld een gezicht, vlinder of 
bloem zijn. Laat in eerste instantie de kinderen dit 
zelf op de pompoen tekenen. Help er eventueel bij. 
Vereenvoudig de tekening door de lijnen van stippen 
te voorzien. Zo hoeven de peuters niet alles uit te 
prikken. Geef de satéprikker en laat de stippen uit-
prikken. Doe, als het pompoenlichtje klaar is, het 
theelichtje of het batterijlichtje erin of erachter. De 
pompoen kan ook op een lichttafel worden tentoon-
gesteld.
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Waar werk je aan? 
T kan vertellen hoe hij een pompoenlicht 
 maakt (pompoen leegmaken, tekenen,
 prikken) 
SE kiest zelf welk lichtje hij wil maken
M  ontwikkelt zijn motoriek en coördinatie
R  kent de begrippen licht en donker


