ONTWERP JOUW EIGEN FOUTE
KERSTTRUI

Juf Bertine
Kerstactiviteit voor peuters en kleuters

© juf Bertine –
Letters & spetters 2019
www.lettersenspetters.nl

ONTWERP JOUW EIGEN FOUTE
KERSTTRUI
De foute kersttrui is tegenwoordig niet meer weg te denken. Op kantoor, in de
supermarkt, op school of in een restaurant: jong en oud, groot en klein, iedereen
loopt rond in de meest bijzondere creaties. Met deze knutselactiviteit speel je dus
helemaal in op de actualiteit en het is weer eens wat anders dan een kerstboom of
kerstklok.
Leef je uit en ontwerp jouw eigen foute kersttrui!
Vanwege de kleine onderdelen geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
Doel: Met deze activiteit oefenen de peuters met plakken en
oefenen ze fijn motorische vaardigheden zoals de pincetgreep.
Nodig
sjabloon uit de bijlage
stevig karton
schaar
lijm
decoratiemateriaal (pompoms, stickers, knoopjes, lapjes stof etc)

Aan de slag
Trek voor ieder kind het sjabloon over op stevig karton (kleuters kunnen dit wellicht
al zelf). Laat kinderen die dit al kunnen de trui uitknippen. Kunnen ze dit nog niet zelf
dat kun je dit voorafgaand aan de activiteit al voor ze doen.
Zet lijm en kwasten klaar en diverse bakjes met decoratiemateriaal. Door de
materialen los van elkaar te presenteren ziet het er voor de kinderen heel
aantrekkelijk uit en tegelijkertijd zorgt het voor overzicht.
Laat de kinderen een kersttrui zien of vraag wie er zelf een heeft. Vertel dat ze
vandaag hun eigen trui mogen maken. Ze mogen helemaal zelf bedenken hoe hij eruit
moet zien.
De kinderen kunnen nu heel eenvoudig zelf aan de slag en binnen het kader van de
trui maken ze allemaal hun eigen creatie waardoor toch heel verschillende
eindproducten ontstaan.
Hang de resultaten mooi aan een lijn in de groep of speld ze een voor een eens op bij
je klaspop als je die hebt. Zo is die ook meteen helemaal in stijl.
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BIJLAGE - SJABLOON KERSTTRUI
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ONTWERP JE EIGEN FOUTE
KERSTTRUI

Tip: gebruik een pincet of wasknijper en laat de kinderen hiermee de decoratie
pakken en opplakken. Jongere kinderen kunnen de trui natuurlijk versieren met
verf. Laat ze hiervoor hun vingers of een wattenstaafje gebruiken.

Ik wens je heel veel plezier met het ontwerpen van jullie geweldige creaties.
Resultaten mogen altijd gedeeld worden op de Facebook pagina of via de mail.
https://www.facebook.com/lettersenspetters
info@lettersenspetters.nl
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