Papieren wagen
Wat heb je nodig?
● WC-rolletjes
● Template 1 (zie pagina 5)
● Zwarte verf en verfborstel
● Stiften, kleurpotloden en/of wasco’s
● Schaar
● Lijm
● Krantenpapier voor de tafel en een schort voor je kleuter

Hoe maak je het?
1. Print template 1 (Indien mogelijk op dikker papier) en laat je kleuter deze leuk
inkleuren: met verf, wasco’s, stiften, stempelen,... wat ze maar willen. Zodra ze klaar
(en droog zijn), knip je deze uit.
2. Neem de WC rolletjes en verf deze volledige zwart. Eenmaal droog, knip de WC
rolletjes in twee zodat je twee kleine WC rolletjes hebt. Maak in een inkeping in het
midden.

3. Doe een beetje lijm op de inkepingen en zet het voertuig er in!
Tip: je kan dit ook doen met andere voertuigen zoals een vrachtwagen, brandweerwagen,
een motor,... online zijn er heel wat templates die je kan gebruiken!
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De wielen van de auto hangen vol met verf...
Wat heb je nodig?
●
●
●
●
●

2 witte A3 of 4 witte A4 papieren
Plakband
Speelgoed autootjes, vrachtwagens of ander speelgoed met draaiende wielen
Verf in verschillende kleuren
Krantenpapier voor de tafel en een schort voor je kleuter

Hoe maak je het?
1. Plak de papieren aan elkaar vast met de plakband en leg deze op een tafel.
2. Verdeel de verf op (kartonnen) bordjes of een stuk aluminiumfolie en laat je kleuter
de wielen van de speelgoedautootjes in de verf dippen.
3. Laat je kleuter met wagentjes rijden op het witte blad en maak een waar Picasso
werk!
Tip: Je kan een parcours op het blad tekenen langs waar ze moeten “rijden” met de auto. Je
kan ook een leuke figuur (zoals een bloem, boom of Aya) tekenen op het blad en hun deze
laten inkleuren met de voertuigjes.
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Verkeerscircuit
Wat heb je nodig?
●
●
●
●
●
●

2 witte A3 of 4 witte A4 papieren
Gekleurd papier
Stiften, kleurpotloden en/of wasco’s
Schaar en lijm
plakband
Optioneel: afbeeldingen van verkeersborden, verkeerslichten en leuke figuurtjes.

Hoe maak je het?
1. Plak de papieren aan elkaar vast met de plakband en leg deze op een tafel.
2. Teken een parcours uit (zie voorbeeld voor inspiratie) en laat je kleuter deze
helemaal inkleuren, versieren met grasvelden, bomen, auto’s huisjes en zo meer! Je
kan ook verkeersborden, verkeerslichten en zebrapaden toevoegen.

3. Eenmaal af, kan je kind zich naar hartelust uitleven op het parcours met
speelgoedvoertuigen.
Tip: neem een rietje en een kleine, lichte bal (een stuiterbal of een knikker) en laat je kind
het parcours afgaan door te blazen door het rietje en de bal vooruit te laten gaan. Je kan
ook de papier op een venster hangen en je kleuter zo het circuit laten afgaan.
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Verkeerslichten
Wat heb je nodig?
●
●
●
●
●

Keukenrol of WC rol
Template 2 (zie pagina 6)
Zwarte verf en penseel
Stiften, kleurpotloden en/of wasco’s
Krantenpapier voor de tafel en een schort voor je kleuter

Hoe maak je het?
1. Verf de keukenrol/WC rol zwart en laat deze drogen.
2. Print template 2 (op dikker papier indien mogelijk) en kleur deze in. Je kan ook zelf
de verkeerslichten tekenen!
3. Knip de ingekleurde verkeerslichten uit.
4. Doe een beetje lijm op de achterkant van de verkeerslichten en plak deze op
bovenaan de keukenrol (zoals hieronder)

Tip: Je kan dit ook doen met verkeersborden en zo een heel verkeersparcours maken of
deze op je verkeerscircuit zetten! Leuke manier om hen te leren over verkeer.
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5

Template 2

6

