
 

 

 

 

 

Weekrooster thema technieken 
 

 

Maandag:  

- Knippen  

 

Zorg dat je kind een aangepaste schaar heeft.  

Deze mag niet te groot/zwaar zijn. 

 De schaar moet ook scherp zijn en goed knippen, een botte schaar zorgt alleen maar voor 

frustraties bij het oefenen van de techniek. 

 

• Knippen in rietjes (Heel eenvoudig omdat het rietje recht blijft). 

• Geef ze stroken papier. Een groot blad papier is dikwijls te moeilijk om goed vast 

te houden.  

• Laat ze vrij knippen in allerlei soorten papier.  

• Als dit allemaal vlot lukt. Kan je een rechte lijn tekenen waarop ze mogen 

knippen.  

• Extra uitdaging voor de goede knippers: 

spullen uitknippen uit reclamefolders.  

 

Tip: hou alle knipsels bij voor woensdag.  

 

 

 

 

 



 

 

Dinsdag:  

- Scheuren  

 

Materiaal: zoek in huis zoveel mogelijk soorten papier.  

 

Wat kunnen we scheuren? Wat kunnen we niet vlot scheuren? 

(bv. stevig karton).  

Let ook op de juiste techniek: linker- en rechterhand beweeg je 

loodrecht t.o.v. het papier.  

Dikwijls proberen ze papier te scheuren door gewoon te trekken 

aan de uiteinden, in het vlak van het papier.  

Scheur de eerste keren samen met uw kind zodat hij de techniek 

onder de knie krijgt.  

Begin met eenvoudig dun papier dat makkelijk scheurt, 

bijvoorbeeld krantenpapier en zijdepapier. 

 

Tip: hou al het gescheurde papier bij voor de activiteit van woensdag.  

 

Woensdag:  

- Experimenteren met lijm 

 

Materiaal:  

• Verschillende soorten lijm: knutsellijm, behangerslijm en pritt (geen 

secondenlijm) 

• Plakband  

• Oud papier, karton, wc rolletjes, gekleurd papier , …  

 

Laat uw kind op een ontdekkingstocht gaan en laat hem het 

verschillende materiaal ontdekken. Het is de bedoeling dat 

uw kind gaat experimenteren en  ontdekken wat blijft 

vasthangen en wat niet? Wat komt er weer los? Welke lijm 

gebruiken we voor welk soort papier? Wanneer is de lijm 

droog? Waar moet de lijm juist op? (niet op de bovenkant) 

Al doende leert men en het kind hoeft geen eindresultaat te 

bekomen, het kind leert hier experimenteren met lijm. 



 

 

Donderdag:  

- Stempelen  

Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden van stempelen. Dit kan met allerlei materiaal. 

Jullie hebben zeker iets bruikbaar in huis liggen.  

Tips:  

• Spoor uw kind aan om het hele blad/papier te gebruiken. Dikwijls stempelen 

ze op 1 plek.  

• Bij deze opdrachten mogen ze niet wrijven met het materiaal. Ze moeten de 

op/neer beweging maken.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Vrijdag:  

- Tekenen in zand of in scheerschuim  

 

Materiaal:  

• Een diep dienblad 

• Zand of scheerschuim   
 

Aan de slag met zand: 

• Giet het zand in het dienblad en laat je kind erop los fantaseren.  

• Laat hem verschillende lijnen tekenen: rechte lijn/ 

golvende lijn / … 

• Laat hem figuren tekenen: een cirkel, een zon, een 

kindje,…  

 

 

 

 

 

 

Aan de slag met scheerschuim:  

• Dek de tafel af en doe beschermende kledij aan. (Oud hemd of schort) 

• Spuit een hoopje scheerschuim op de tafel.  

• Wrijf het open en tekenen maar 

• Tevreden of niet tevreden van het resultaat => 

uitwissen en je kan opnieuw beginnen… 


