
KLOOIEN EN KLIEDEREN: KLEUTERKUNST  

KLEEDJE/AANBRENG 

Misschien kan je een echte kunstenaar uitnodigen op het speelplein of een tentoonstelling bezoeken met kinderen. Of zelf 

als kunstenaar die dag optreden. Ook het prentenboek 'Krokodil en het meesterwerk' van Max Velthuijs is een mooie 

aanleiding. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Verf, antiknoeipotten, klei, papier, penselen, plakband, behangerslijm, verkleedkledij, plastiek, inkledingsmateriaal, 

sponsen, oude washandjes, verfrollen, kartonnen dozen, knikkers, sneldrogend gips, ballonnen, ... 

SPEELIMPULSEN           

Verf en papier: Schilder met vingers en handen, verf uitsmeren met papier, papier in verf onderdompelen, verschillende 

kleuren mengen door de verf zachtjes te masseren.                                                                                                                                                                      

Doorgeefboetseerwerk: Iedereen krijgt een stuk klei. Eerst goed kneden tot de klei zacht is. Dan mogen de kleuters iets 

veranderen aan dat stuk klei, de kleuters schuiven door en veranderen iets aan het volgende stuk klei, enz. Het is niet de 

bedoeling om elkaars werk kapot te maken, maar om er telkens iets nieuws aan toe te voegen. Maak dit duidelijk aan de 

kleuters. Niet elke kleuter vindt dit fijn, maar met de juiste afspraken, kom je er wel. Met een reuze Twister draaibord kan 

je bepalen wat er geboetseerd wordt (vb. lichaamsdeel, hoofddeksel, monsterpoot, ...)                                                                                                                                                      

Slijmverven: Verven met een mengsel van behangerslijm en verf geeft een heel leuk slijmeffect en voelt ook lekker vies. 

Met allerlei kammen kan je figuren maken in de slijmverf. Niet alle kleuters vinden dit misschien fijn, geef hen even de tijd 

en moedig hen aan.                                                                                                                                                            

Wolschilderen: Dop een wollen draad door de verf en leg 'm tussen een dubbelgevouwen blad. Stop alles in een 

telefoonboek. Trek voorzichtig de draad uit het boek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Stempelen: Met sponsen, oude washandjes, proppen papier of maak zelf je stempels met rubber papier en een houten blok.  

Stempelen op het ritme van allerlei muziekjes.                                                                                                                                                                                                                 

Verfrollen: Experimenteer met verfrollen in verschillende maten en texturen.                                                                                                                                                                       

Kliederen met gips: Vul ballonnen met vloeibare sneldrogende gips en knoop ze dicht. Laat de kleuters de ballon kneden. Als 

de gips hard is kan je makkelijk de ballon verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Knikkerschilderen: Leg een tekenblad in een rechthoekige, platte doos. Breng aan twee kanten hoopjes plakkaatverf aan. 

De kleuters laten één of meerdere knikkers van de ene kant naar de andere rollen en mengen zo de verf door elkaar..                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Portretschilderen: Zet tafels rechtop op hun zijde. Plak er een groot vel papier op. Verkleed iemand van de begeleiding of 

een kleuter en laat die poseren. Ook de kunstenaars kunnen zich verkleden. Laat ze met stiften, verf, kleurpotloden, 

houtskool ... een portret maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lichaamskunst: Alle kleuters in zwembroek en we zijn vertrokken. Voorzie een hoekje waar de kleuters zelf kunnen 

bodypainten of geschminkt kunnen worden. Bij Tattoo Bertje kunnen ze tatoeages schilderen. Er is een verfglijbaan, je kan 

er rollen in verf, verven met de voeten, de benen op een groot doek en daarna in de kleuterwash! Als je het lokaal afplakt 

met plastiek kan je dit binnendoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Action painting: Hang een groot doek of aan elkaar geplakte vellen papier op aan de muur of leg het op de grond. De 

kleuters mogen op alle mogelijke manieren verf gooien naar het schildersdoek aan de muur, op het doek op de grond kan je 

verf blazen, gieten, glijden, wrijven, pletten ... Het resultaat is sowieso verrassend.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Museumkunst: Kinderen vinden het fijn om uit te pakken met hun maaksels. Nodig ouders en kleuters uit op een rondleiding 

in het museum met een gids. De kunstwerken staan uitgestald achter glas, in een ondersteboven geplaatst aquarium, op een 

sokkel, hangend aan de muur, belicht door spots ... Op zo'n feestelijk gebeuren mag een glas kinderchampagne niet 

ontbreken! Laat de kunstenaars ook zelf aan het woord. Laat kleuters eventueel een kleine uitnodiging maken.                                                                                                                                                                        

 

BEGELEIDERSTIPS  

Verlang alstublieft niet naar een 'mooi' of 'afgewerkt' resultaat! Laat de kleuters vrij experimenteren! Laat ze alstublieft 

'klooien en kliederen, prullen en prutsen'.  Kleuters doen niets liever. Verzamel eventueel oude hemden. Als je ze omgekeerd 

aandoet, geef je kinderen een goede verfschort.  

Verwittig ouders op voorhand wanneer kleuters slechte kleren mee/aan moeten hebben. Verduidelijk ook waarom. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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