
 

Winter in een doos 
Een aantal ideeën wat je met het materiaal kan doen.  Dit zijn 
maar een paar ideeën, je kan nog veel meer. Vaak zien 
kinderen veel meer mogelijkheden! 
 
Een aantal tips voordat je begint: 
 

• Leg alleen klaar dat waar je kind mee mag spelen. 
• Niets is fout. 
• Laat je kind zelf ontdekken wat je met het materiaal kan 

doen en stimuleer dat. 
• Het materiaal is leuk te combineren met ander 

keukengerei zoals bakjes, bekers, vergiet, lepels enz. 
• Gebruik een dienblad of een plastic bak. 
• De klei is handgemaakt en blijft een paar maanden 

goed door het goed afgedekt en koel te bewaren. 
• Als je een werkje dat van de klei is gemaakt wil 

bewaren, laat het dan in de lucht drogen. 
• Kinderen onder de drie jaar is het verstandig om erbij te 

blijven in verband met kleine stukjes. 
• Heb je wat leuks ontdekt of gemaakt? Stuur een foto 

naar info@kijkdoe.nl. 
 

Veel speelplezier! 
 
 

 
 

 

Blauwe Rijst 

 
Wat heb je nodig: 

• Dienblad of een plasticbak met een rand. 
• Blauwe rijst 
• Plastic pincet en zilveren schep. 
• Plastic bakjes 
• IJssterren, pompoms enz. 

 
Laat je kind goed voor het dienblad zitten. Laat ze ontdekken 
wat er allemaal op het dienblad ligt. Kinderen vinden het leuk 
om over te scheppen of te gieten.  
 
  



 

 

Klei 

 
 
 
Wat heb je nodig: 

• Klei 
• Versieringen zoals veren, kralen, pompoms 
• Bordje 
• Sneeuwpop uitsteekvorm 

 
Druk je klei plat (niet te plat) op je papieren bord. 
Versier je klei met allerlei materialen in te drukken. Je kan 
kralen rijgen aan de veren. Maak sneeuwpoppen en versier 
ze. 
 
 
 

 

Pinguïn slinger 

 
 
 
Wat heb je nodig: 

• Kartonnen pinguïns 
• Stickers en andere versieringen 
• Lijm 
• Verf of stiften 
• Touw 
• Eventueel kralen en rietjes 

 
Kleur of verf de pinguïns eerst. 
Plak versieringen op de pinguïns. 
Rijg de pinguïns aan het touw. Je kan er eventueel kralen of 
rietjes tussen rijgen. 


