
 

Tulpen uit Amsterdam
Verschillende manieren om tulpen te knutselen
Tulpen zijn zulke mooie bloemen... En typisch Hollands! Wij maken onze eigen 
tulpen.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

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

• Vingerverf in kleuren naar keuze
• Karton of andere ondergrond 
• Optioneel: rol behang
• Optioneel: kwasten

• Optioneel: schorten
• Optioneel: schilderstape

Wat heb je nodig?
Tulpenschilderij met je handen

Wat gaan we doen?
Prachtige tulpen die bloeien in een groen grasveld, dat is echt een schitterend gezicht toch? Op verschillende 
manieren maken wij bloemenkunst.

Aan de slag!
Je zou met behulp van deze activiteit een mooie muurschildering kunnen maken! Hoe is leuk dat, dat ieder kind 
zijn of haar eigen tulp in het veld heeft staan?! Als je dit niet op de muur wilt verven kun je natuurlijk gewoon een 
groot vel karton gebruiken. Een rol behang is ook erg leuk om te gebruiken! Je hebt dan een enorme strook 
papier. Tape deze vast aan de muur of de grond en maak een groot schilderij.

1. We beginnen met de achtergrond! Maak met elkaar, aan de onderkant, het gras. Dit doe je door met 
verschillende kleuren groen handafdrukken te maken. Zorg ervoor dat de handen goed tegen elkaar 
worden afgedrukt. Dat geeft het mooiste effect.

2. Hierna kan de lucht worden gemaakt! Dit doe je op dezelfde manier als het gras, maar dan met een blauwe 
kleur. Pas op dat je niet over het groene gras heen komt. Dat zou er voor zorgen dat de scheiding een 
gekke kleur krijgt.

3. Laat dit goed drogen, voordat je verder gaat.
4. Tijd om de tulpen te maken! Ieder kind mag een handafdruk maken op de ondergrond. Misschien willen 

sommigen wel als groepje tulpen bij elkaar staan? Of misschien is het juist leuk om de tulpen te verspreiden, 
zodat het over het hele kunstwerk is? Geef hier je eigen invulling aan. 
De stelen onder de 'tulp' kunnen ook met de vingers worden gemaakt. Als je het mooier of fijner vindt om dit 
met een kwast te doen is dat natuurlijk ook prima.

 



 

Tips:
• Deel deze activiteit op in twee dagen of twee dagdelen. Hierdoor weet je zeker dat de ondergrond goed 

droog is, voordat je met de tulpen begint.
• Je kunt vingerverf gebruiken maar de meeste normale schoolverf wast ook prima af en doordat de kleuren 

vaak wat intenser zijn en beter houden kun je die ook bij oudere kinderen gebruiken.

Bron:
• http://petitmonblogger.blogspot.com/2014/04/decoracio-de-primavera.html

Wat heb je nodig?
Tulpenschilderij met een vork

• Vork
• Verf naar keuze
• Papier naar keuze
• Kwast
• (Stroken) groen papier

Wat gaan we doen?
Kijk eens naar je vork, zie je daar de vorm van een tulp in? Misschien heb je er nog nooit over nagedacht maar 
met een vork kun je dus een prachtig tulpenschilderij maken. Stempel je mee?

Aan de slag!
Iedereen mag zijn eigen tulpenveld stempelen. Doop de vork in de verf en stempelen maar..! Welke kleuren kies 
jij? Hoe veel tulpen staan er in jouw tulpenveld?
Schilder vervolgens met je vingers of met een kwast de stengels, bladeren en gras. Je kunt hier eventueel ook 
stroken groen papier onder plakken!

 



 

Bronnen:
• https://playlearnkids.com/2016/12/30/top-30-of-2016/amp/
• http://zussenbloggenover.blogspot.com/2015/03/lente-knutsels.html

 


