
 

Hartjes, heel veel hartjes
Knutsel verschillende varianten hartjes 
Er zijn zoveel manieren om hartjes te maken. En het wordt helemaal leuk als je 
hartjes mag maken met allemaal gekke materialen. Welk hartje maak jij?  

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

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

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
• schaar
• (vinger)verf
• karton
• sjabloon hartje (zie bijlage)
• lint
• eventueel aluminiumfolie
• eventueel envelop
• extra voor hartjes plakken/verven: plakstift, perforator, papiersnippers o.i.d, lint, evt. een foto van het kind
• extra voor koffiefilterharten: witte koffiefilters, uitwasbare stiften, plantenspuit met water

Ontwikkelingsgebieden stimuleren 
Tijdens deze activiteit stimuleer je verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan de fijne motoriek die het 
kind gebruikt tijdens het stempelen, knippen, plakken, verven/kleuren. Hierbij maakt het kind gebruikt van zijn 
beeldende expressie. Het kind mag een eigen invulling geven aan de hartjes. Daarbij stimuleer je de cognitieve 
ontwikkeling. Het kind gaat nadenken over de kleuren en vormen die hij gaat gebruiken tijdens deze knutsel of 
komt hier onbewust mee in aanraking.  

Voorbereiding
Hieronder zijn drie varianten hartjes uitgewerkt. Maak een keuze uit deze hartjes en zet de materialen klaar. Print 
evt. het sjabloon uit de bijlage. 

Aan de slag!
Hieronder zijn drie varianten hartjes uitgewerkt. Je kunt kiezen uit: hartjes stempelen, hartjes plakken en verven, 
hartjes van koffiefilters. Maak je eigen keuze. 

 



 

Variant 1: Hartjes stempelen
Je kunt aluminiumfolie gebruiken om hartjes te stempelen. Aluminiumfolie is leuk materiaal om te onderzoeken en 
geeft een mooi effect. Gebruik het hartjessjabloon uit de bijlage. Leg dit sjabloon op het karton, maak een omtrek 
van het hartje en knip het uit. Maak van het aluminiumfolie een prop en laat de kinderen dit in de verf dopen. 
Daarna kunnen ze het hartje ermee vol stempelen. Laat de kinderen het aluminiummateriaal onderzoeken. 

Variant 2: Hartjes plakken en verven
1. Leg het sjabloon uit de bijlage op rood karton en knip dit uit. 
2. Geef ieder kind een eigen hart. Laat het kind vingerverven en het hart versieren zoals het kind het zelf mooi 
vindt. Scheur papiertjes of maak propjes. gebruik je eigen fantasie! Laat het goed drogen.
4. Als extra optie kun je ook een foto van het kindje in het hart plakken.
3. Maak na afloop een gaatje met een perforator in het hartje en hang de hartjes op in de groep!

 



 

Variant 3: Hartjes van koffiefilters
Mooie doorzichtige harten maken van witte koffiefilters. Je krijgt mooie kleuren als je na het inkleuren de filters met 
water nat maakt. De kleuren lopen dan door elkaar heen, een heel mooi effect!

Stap 1: Knip de koffiefilters open en teken hier een hart op. Gebruik evt. het sjabloon uit de bijlage hiervoor.
Stap 2: Laat de kinderen de harten met de uitwasbare stiften inkleuren.
Stap 3: Leg het ingekleurde hart op een stuk keukenrol en spray met de plantenspuit de harten nat. Je ziet nu dat 
de kleuren door elkaar heen gaan lopen. Laat de harten drogen.
Stap 4: Plak de harten met plakband aan het lint en hang ze op een plek waar het licht er doorheen kan schijnen, 
bijv. voor het raam of in de open ruimte.

Tip
Deze hartjes kun je leuk cadeau geven aan een speciaal iemand! Denk hierbij aan Valentijnsdag, Moederdag, 
Vaderdag, enz. 
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