
Wat is de bedoeling?
De kinderen maken een groene lenteboom met 

blaadjes.

Voor wie is deze activiteit geschikt?
Voor kinderen vanaf drie jaar. Maar jongere kinde-

ren mogen het natuurlijk ook altijd proberen!

Materiaal
 schort

 groene verf en kwasten

 wc-rolletjes/keukenrollen

 groen sitspapier

 (of ander dun papier dat gemakkelijk scheurt)

 (zelf verzamelde echte) droge kleine takjes

 prikpen/schaar

Werkwijze
1 Maak met de kinderen een (vroege) lentewande-

ling en ontdek samen dat er weer knopjes, blaad-

jes en bloemetjes aan de takken verschijnen. Ver-

zamel al wandelend (droge kale) takjes die op de 

grond liggen. 

2 Vertel de kinderen dat ze een lenteboom gaan 

knutselen. 

3 Geef elk kind een wc-rol: dat wordt de stam van de 

boom. Laat het kind de stam groen (of bruin) 

schilderen. Leg de stam te drogen. 

4 Stimuleer het kind van groen (sits)papier blaad-

jes te scheuren. Dat kan in allerlei vormen en 

groottes.

Een lenteboom
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5 Prik met een prikpen of schaar in het bijzijn van 

de kinderen gaatjes in de wc-rol. Zo kunnen de 

kinderen – met of zonder hulp – de droge takjes in 

de gaatjes steken. Er ontstaat een boom met kale 

takken. 

6 Tot slot prikken de kinderen de zelfgescheurde 

blaadjes aan de takjes. 

Na afloop
Zet alle lentebomen bij elkaar op een groot groen pa-

pier. Samen vormen de lentebomen een mooi lente-

bos. Misschien vinden de kinderen het leuk om pop-

petjes of diertjes (Playmobil, Fisher-Price of Lego) in 

het ‘lentebos’ neer te zetten en daarmee te spelen.

Variatie
 Kinderen die wat vaardiger zijn, kunnen misschien 

blaadjes knippen. De vorm is niet belangrijk.

 Maak bloesemknopjes door propjes roze crêpe-

papier aan de takjes te plakken. De peuters kun-

nen zelf het crêpepapier scheuren en in een prop-

je frommelen.

 In de herfst kunnen de kinderen een ‘herfstboom’ 

maken. Gebruik dan andere kleuren voor de blade-

ren zoals: oranje, rood en bruin.

Bron knutselidee

Geïnspireerd op: Tine Harleman, Kleurrijk knutselen. 
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Motoriek en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren
 Door buiten zelf de takjes op te rapen, oefent 

het kind onder andere zijn fijne motoriek en 

de pincetgreep.

 Door het scheuren van het papier in kleine 

stukjes oefent het kind meer specifiek zijn 

oog-handcoördinatie.

 Het kliederen met de verf geeft weer input aan 

de zintuiglijke ontwikkeling, namelijk het 

voelen van de (natte) verf met de vingers (tast-

zintuig).


