Schilderen in de
sneeuw
Tijdens de winter kun je binnen activiteiten
makkelijk naar buiten verplaatsen, of voor de
allerkleinsten de winter naar binnenhalen.

Voorbereiding
Gebruik waterverf of voedselkleurstof en kwasten. Verzamel
eventueel takjes om een lijst van te maken.
Gebruik je voedselkleurstof? Vul dan eerst het bakje met water en
voeg hier een paar druppels kleurstof aan toe.
Wat ga je doen?
Je gaat met de kinderen naar buiten om een schilderij in de
sneeuw te maken. Trek warme kleren aan, ga naar buiten en zoek
een geschikte plek om je schilderij te maken.
Laat je inspireren door de winterse natuur en maak een mooi
kunstwerk. Is je kunstwerk klaar? Dan kun je het omlijsten met de
verzamelde takjes.
Natuurlijk kun je de sneeuw naar binnen halen in bakken of ieder
voor zichzelf op een bord. Daarop maak je dan je eigen schilderij.
Hoelang blijft je kunstwerk liggen in de sneeuw?
Wat kan je nog meer doen?
• Maak op meerdere momenten een foto van je kunstwerk. Bekijk
de verschillen. Hoe verandert je kunstwerk elke dag door de
winterse weersomstandigheden?
• Maak een fototentoonstelling van alle gemaakte kunstwerken
en nodig ouders hiervoor uit.
Wat kan je nog meer doen?
• Ligt er geen sneeuw, dan kan je met de kinderen ook een
natuurschilderij maken van gevonden voorwerpen uit de
natuur. Sprokkel eerst met de kinderen zoveel mogelijk
natuurlijke materialen bij elkaar, takjes, bladeren, veren, eikels,
dennenappels, etc. Laat de kinderen hier vervolgens op de
grond een schilderij van maken, dit kan een groot gezamenlijk
schilderij zijn, of ieder een eigen schilderij. Maak vervolgens
foto’s van de gemaakte schilderijen om met de ouders te delen.

Leeftijd
0 - 12 jaar

Tijdsduur
+/- 1,5 uur

Wat heb je nodig?
Waterverf of
voedselkleurstof
Kwasten
Bakje water
Sneeuw
Optioneel: Takjes

Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal
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