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Wat is de bedoeling?
Verzamel samen met de kinderen allerlei natuurlijke 
materialen uit het herfstbos, waarmee de kinderen 
hun eigen knutselwerkjes kunnen maken.
Deze activiteit sluit goed aan bij het thema ‘Reuzen 
en kabouters’.

Herfstschatten verzamelen
Lees het verhaal van kabouter Bim voor. Kabouter 
Bim woont in het bos, in een paddenstoel.
Ga daarna met de kinderen naar buiten, op zoek naar 
de paddenstoel van Kabouter Bim (misschien is er 
wel een klein parkje in de omgeving, of een bos op 
loopafstand). Ontdek met de kinderen dat er padden-
stoelen zijn, maar ook mooie blaadjes, kastanjes, 

eikels, enzovoorts. Vertel dat de paddenstoelen in 
het bos moeten blijven, maar dat de andere vondsten 
wel meegenomen mogen worden.
Neem de blaadjes mee naar binnen en leg ze op een 
tafel bij elkaar. Laat een paar oudere kinderen er een 
mooie tentoonstelling van maken. Maar vertel dat ze 
de blaadjes zo neer moeten leggen dat ze goed kun-
nen drogen.

Knutselen
Met de verzamelde herfstschatten kunnen mooie 
knutselwerkjes gemaakt worden. Ook de allerjong-
sten gaan ermee aan de slag. De knutselwerkjes krij-
gen een plaats op de herfsttafel.

Knutselen met herfstschatten

Uk & Puk en Puk & Ko  Knutselen met herfstschatten © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl - www.pukenko.nl
1



Waar werk je aan?
T  Woordenschat uitbreiden door benoemen 

van geluiden en kleuren.
SE Verschillende materialen aanraken en erva-

ren wat fijn voelt en wat niet.
M  Motoriek van armen en handjes ontwikkelen.
R  Besef ontwikkelen dat een geheel opgedeeld 

kan worden in kleine stukjes.

Waar werk je aan?
T  Woordenschat uitbreiden.
SE Verschillende materialen aanraken en erva-

ren wat fijn voelt en wat niet.
M  Motoriek ontwikkelen.
R  Begrippen van plaats leren kennen.

Materiaal
• schoenendoos
• kinderlijm met kwastje
• flinke hoeveelheid gedroogde herfstblaadjes

Voorbereiding
Zet de schoenendoos klaar en smeer de bodem in 
met een laag lijm. Misschien is er wel een ouder kind 
dat dit kan doen. Zet een doos of dienblad met herfst-
blaadjes klaar. Zorg dat de blaadjes goed gedroogd 
zijn.

Wat doe je?
Bekijk met de kinderen de verzamelde droge blaad-
jes. Vertel dat er grote en kleine blaadjes zijn. Wijs 
daarbij een groot en een klein blad aan. Benoem 
daarna de verschillende kleuren van de blaadjes en 
wijs ze aan. Pak een blad en ‘verknisper’ dit blad in 
de doos. Laat de kinderen dit ook proberen. De stuk-
jes vallen in de doos. Vertel dat het grote blad nu he-
lemaal in kleine stukjes is. De vele herfstkleuren ge-
ven een prachtig resultaat op de bodem van de doos. 
Laat de kinderen zoveel mogelijk blaadjes ‘verknis-
peren’ in de doos.

Materiaal
• vel papier A3
• rechthoek van bruin papier (de boomstam)
• kinderlijm met kwastjes
• foto van een boom met (herfst)blaadjes (eventueel 

zelf gemaakt tijdens de herfstwandeling)

Voorbereiding
Plak vooraf de boomstam van bruin papier op het A3-
vel of doe dit samen met de kinderen. Zorg voor een 
dienblad of doos vol goed gedroogde blaadjes.

Wat doe je? 
Kijk met de kinderen naar de foto van de boom in de 
herfst. Wijs de boom aan en benoem de stam en de 
blaadjes. Benoem de kleuren van de blaadjes. Laat 
de kinderen het vel papier zien met de boomstam van 
papier. Er zitten geen blaadjes aan, die moeten er 
nog opgeplakt worden. Laat de kinderen zien hoe-
veel lijm ze aan een blaadje moeten smeren en plak 
het blaadje op de boomstam. Vertel daarbij wat je 
doet. Nu mogen ze het zelf doen. Bekijk samen de re-
sultaten en hang de bomen boven de herfsttafel.
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 0 – 1 ½ Een mooie herfstdoos  1 ½ - 2 ½ Een herfstboom op papier



Waar werk je aan?
T  Stilleven benoemen en bespreken.
R  Voorwerpen in een ruimte plaatsen.
SE Trots zijn op eigen werk en oog hebben voor 

werk van anderen.
M  Verfijnen van de motoriek.

Materiaal
• schoenendoos
• klei (eventueel verschillende kleuren)
• lijm met kwastje
• allerlei herfstmaterialen
• eventueel: papieren feestparapluutjes
• eventueel: een klein potje
• foto’s van bos in de herfst en paddenstoelen (zelf-

gemaakt tijdens de herfstwandeling)
• een afbeelding van Puk

Voorbereiding
Zet de schoenendoos klaar en zorg ervoor dat de ver-
schillende herfstmaterialen klaarliggen. 

Wat doe je?
Bekijk en bespreek eerst met de kinderen de foto’s 
van het herfstbos en de paddenstoelen. Nu mogen ze 
zelf een herfstbos in de doos maken. Ze smeren de 
bodem en wanden in met lijm en beplakken deze met 
de verschillende blaadjes. Van klei maken ze pad-
denstoelen. De hoed is misschien een beetje lastig. 
Laat de kinderen dan rondom een potje een hoed van 
klei maken, die ze daarna op de steel kunnen plak-
ken. Maar ook een papieren feestparapluutje kan als 
hoed dienen. Rondom de paddenstoelen komen bij-
voorbeeld blaadjes, dennennaalden, eikeltjes en 
kastanjes. Het is leuk om Puk een plekje in het bos te 
geven. De oudere kinderen krijgen een afbeelding 
van Puk die ze zelf inkleuren en uitknippen en in hun 
herfststilleven plakken. De jongere kinderen krijgen 
de afbeelding van Puk kant en klaar.
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 2 ½ - 4 Een herfststilleven


