
 

Een macaroni-schaapje
We maken een schaap met een vacht van macaroni
Knutsel een schaap van macaroni. Door de macaroni lijkt het alsof de schaapjes 
mooie krullen in hun vacht hebben. Hoe voelt dit?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

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

Sensomotorische ontwikkeling
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen

• bruin, dik karton (van een lege doos bijvoorbeeld)
• 1 vel wit stevig papier
• schaar
• mesje (voor PM'er)
• een potlood
• lijm
• pak macaroni

• twee knijpers
• zwarte en witte verf
• kwasten
• optioneel: boek, filmpje en/of foto's van schapen
• optioneel: wiebeloogjes om op te plakken

Wat heb je nodig?
Voor één schaapje heb je het volgende nodig

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind voelt aan de macaroni. Zo stimuleer je de sensomotorische ontwikkeling.
Met de fijne motoriek knipt en versiert het kind het schaap. De kinderen praten over schapen en er worden vragen 
aan hen gesteld. Op deze manier stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling. Het kind gebruikt zijn eigen fantasie 
bij het vormgeven van het schaap (beeldende expressie).

Voorbereiding
Oudere peuters kunnen dit gerust zelf proberen uit te knippen!

• Teken met een potlood het lichaam van het schaap op het karton. Teken op het witte stevige papier zijn kop.
• Knip of snijd uit het karton het lijfje van het schaap. Knip uit papier het hoofd van het schaap.
• Zet de benodigdheden klaar op tafel.

Tip: Houd er rekening mee dat de onderdelen eerst even moeten drogen voordat je het schaap in elkaar zet. Je 
kunt deze activiteit dus prima over twee dagen of dagdelen verdelen.

 



 

Aan de slag!
• Dit schattige schaapje met zijn vacht van macaroni is een leuke activiteit voor peuters! Voordat je begint met 

de activiteit, is het leuk en leerzaam voor de kinderen om eerst samen te praten over schapen. Pak er 
eventueel een boekje bij, of laat foto's zien. Vraag aan de kinderen of zij wel eens een schaap hebben 
gezien en of ze weten hoe een schaap er uit ziet. Misschien kennen de kinderen nog een leuk liedje over 
schapen? (Schaapje, schaapje, heb je witte wol..)

• Laat het kind eerst de macaroni op het lijf van het schaap plakken.
• De wasknijpers worden de poten en mogen net als het hoofd (zwart) worden geverfd. Laat alles vervolgens 

goed drogen.
• Alles droog? Laat het kind dan helpen met in elkaar zetten van het schaap. Lijm het hoofd op zijn lijf en 

maak ook de knijpers vast. Verf nog ogen en een mond en het schaap is klaar! Voel nu eens even: Hoe 
voelt de vacht? Is het net zo zacht als bij een echt schaap? Of voelt het anders? Zijn de krulletjes groot of 
klein? Enzovoort.
Variatie: Gebruik wiebeloogjes en laat de kinderen deze opplakken.

Belangrijk: Laat de kinderen zo veel mogelijk zelf doen. Het is juist leuk als de ogen of de plaats van de poten 'niet 
kloppen'. Praat erover met de kinderen en laat hen zelf nadenken over de plaatsbepaling.

 


