
Wat is de bedoeling?
De kinderen maken een lekker zacht bedje met een 
lekker zacht dekentje.

Voor wie is de activiteit geschikt?
De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. 
Maar jongere kinderen mogen het natuurlijk altijd 
proberen.

Materiaal
• voor elk kind een gekleurd A4’tje (dun)
• allerlei kleine stukjes zachte restmaterialen: veer-

tjes, fl eece, draadjes, stofjes, restjes schuimrub-
ber, watten, kapok, enzovoort

• voor elk kind een doos waar een knuff el in past 
(bijvoorbeeld een kleine schoenendoos)

• aantal knuff els 
• lijm

Een lekker zacht bedje
Auteur: Maaike van der Ploeg-Feenstra
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Werkwijze
1 Laat een aantal knuff els zien en vertel dat de knuf-

fels graag willen slapen. Willen de kinderen mis-
schien een lekker zacht bedje met een lekker zacht 
dekentje voor hen maken? 

2 Geef elk kind een doos. Dat is het bedje voor de 
knuff el. Bekleed (eventueel samen) de binnenkant 
van het deksel met een lapje van zachte restmate-
rialen. Welk lapje vinden de kinderen zacht ge-
noeg?

3 Dan maken de kinderen een ‘dekentje’ van een 
A4’tje. Hierop plakken ze allerlei stukjes zachte 
restmaterialen. Voelen de kinderen hoe zacht het 
dekentje wordt? 

Na afl oop
Elke knuff el mag in een zacht bedje slapen. De kinde-
ren stoppen de knuff els lekker in en zetten de bedjes 
op een rustig plekje. Natuurlijk krijgen de knuff els 
nog een kus, en nog een, en nog een ... 
Lekker slapen! Welterusten!
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Motoriek en zintuiglijke ontwikkeling
• Het voelen van de zachte stofjes en materia-

len levert een bijdrage aan de zintuiglijke ont-
wikkeling (namelijk het tastzintuig) van de 
kinderen. 

• Het zoeken, het oppakken en vervolgens het 
opplakken van de stukjes stof op het dekentje 
draagt bij aan de ontwikkeling van de oog-
handcoördinatie.

Prentenboek
Lees samen het prentenboek En nu lekker slapen, 
Sam! van Amy Hest (Lemniscaat). Het verhaal in Sam! van Amy Hest (Lemniscaat). Het verhaal in Sam!
dit prentenboek is een geschikte aanleiding om 
het bedje en het zachte dekentje te maken (zie 
ook de prentenboekactiviteit in deze nieuws-
brief).

Thema ‘Knuff els’
Deze knutselactiviteit past goed bij het thema 
‘Knuff els’ in Puk & Ko en Uk & Puk.


