Bloempotjes als bedankje of cadeautje
Leuk voor Moederdag of voor op je eigen kamer!
Een saai bloempotje gaan we versieren en we maken er iets heel persoonlijks van.
Leuk om weg te geven of om zelf te houden.
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Wat heb je nodig?
• bloempotjes (zwarte of witte)
• kleine (vet)plantjes
• de bedankbriefjes/vlaggetjes (of ontwerp een
eigen briefje)
• plakstift voor het vlaggetje

• schaar
• cocktailprikkers of andere stokjes voor de
vlaggetjes
• markers, verf en penselen naar keuze

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens het knutselen stimuleer je de fijne motoriek van het kind. Het kind tekent of verft op het bloempotje.
Gebruik verschillende kleuren (cognitieve ontwikkeling) om een eigen ontwerp te maken. Dit stimuleert de
beeldende expressie van het kind.

De bedankbriefjes
Print de bijlage en knip deze uit. Vouw dubbel om een cocktailprikker en zet het in het plantje.

De bloempotjes
Bedenk zelf een leuk ontwerp of laat je inspireren door de voorbeelden.

Neon stift en witte stift op wit of zwart potje

Metallic markers op witte of zwarte ondergrond

Een potje met een afdruk van de letter M en leuke gezichtjes

Bloempotjes als bedankje of cadeautje
Vouw dit in het midden van je stokje
Vouwen

Bedankt! Dankzij
jou groei en
bloei ik!

Bedankt! Ik groei dankzij jou!

Dankje dat je
me helpt
groeien!

!

Bedankt!
Dankzĳ jou
groei ik!

p

Dankje dat je
me helpt met
groeien!
Bedankt!
Dankzĳ jou
groei ik!

Dankje dat je me
helpt met groeien!
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