
Beeldende kunst Mijn eigen unieke knuffel 
 

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk 
voor Westlandse kinderopvangorganisaties. 

  

Wat gaan we doen? 
De baby’s ontdekken divers materiaal en zelfgemaakte 
knuffels. De kinderen maken hun eigen knuffel. 
 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s ontdekken divers en zacht materiaal. 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen vullen samen met de pm’er een eigen knuffel. 
 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen maken samen met de pm’er een eigen knuffel. 
 

Wanneer en waar? 
In een kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak en spulletjes om een eigen knuffeltje te 

maken en/of een klein zelfgemaakt knuffeltje. 

• Materiaal om de buitenkant van knuffels te maken, zoals 
sokken, pantykousjes, washandjes, schoonmaakdoekjes,… 

• Materiaal om de knuffels te vullen zoals vulmateriaal, 
watten, stukjes stof, o.i.d. 

• Materiaal om de knuffels mee dicht te maken zoals 
pijpenragers, elastiekjes, wol, … 

• Materiaal om de knuffels mee te versieren zoals knoopjes, 
stiften, oogjes, pompons, wol, lapjes, … 

• Optioneel 2D: papier om het materiaal op te plakken. 

• Evt. materiaal om de knuffels geluid te laten maken, zoals 
lege schone chipszakjes (knisper), piepers, ratelballetjes, 
belletjes, … 
 

Voorbereiding 
• Orden de verschillende materialen in bakjes of op bordjes 

zodat je ze in stappen/fases kunt aanbieden. 

• Maak voor de baby’s en kinderen zelf een of een paar 
knuffels van verschillende materialen, vormen, details en 
kleuren. 
 
 
 

 

• de knuffel 

• de spullen 

• aaien 

• aanraken 

• knuffelen 

 

• voelen 

• zacht (stof) 

• hoeveel 

• in 

• dicht 
 

Introductie  (oriënteren) 

     
Laat de kinderen een voor een de spullen uit het rugzakje 
van Puk halen en ze op de tafel/het kleed leggen. Wat 
denken ze dat het is? Wat voelen ze als ze het aanraken? 
Evt. kun je de spullen ook onder een kleedje leggen of in 
een voeldoos doen. Geef de kinderen voldoende tijd en 
gelegenheid om de knuffel en het materiaal aan te raken, 
te aaien, te knuffelen en te voelen. 
Structuur bieden en grenzen stellen 

• Laat telkens een ander kind in het tasje van Puk voelen. 
‘Raak de spullen voorzichtig aan. Wat voel je, Anna? Hoe 
voelt het, Abel: hard/zacht/ruw/harig?’ ‘Maakt het geluid, 
Sep?’ 
 

Kern  (onderzoeken en uitvoeren) 

     
Eerst bied je de baby’s een zelfgemaakte knuffel aan. Zing er 
evt. een liedje bij. Speel kiekeboe en laat de baby’s de 
knuffel zoeken en vervolgens voelen, aanraken en/of aaien. 
Doe dit evt. ook met de andere zelfgemaakte knuffels. 
Observeer en benoem wat er gebeurt. Benoem de 
verschillende onderdelen van het knuffeltje en vraag de 
baby deze evt. aan te wijzen. Bied nu een aantal 
verschillende materialen aan waarvan de knuffel is gemaakt. 
Dit kan op verschillende manieren: in potjes, bakjes, onder 
een kleedje, in een voeldoos of hangend.  
 

   
Bekijk met de kinderen de verschillende losse materialen en 
bedenk samen hoe ze hier een echte knuffel van kunnen 
maken. Bekijk ook de door jou gemaakte knuffel(s). Laat de 
kinderen bedenken hoe hun knuffel eruit komt te zien: 
kleur, vorm, zacht/hard/ruw; laat ze zelf materiaal 
selecteren. De kinderen verzinnen ook hoeveel ogen, armen 
haren etc. erop komen. De kinderen doen nu het 
vulmateriaal in de gekozen sok/washand/pantykousje/ 
doekje en maken het samen met jou op gepaste wijze dicht.  
Nu de knuffel vorm heeft, kunnen ze vervolgens hun knuffel 
karakter geven door het te versieren. Benoem en bevestig 
samen met de kinderen de verschillende onderdelen van het 
lichaam van de knuffel. Optie voor dreumesen: je kunt met 
het bovenstaande materiaal ook een 2D-knuffel maken op 
papier. 

• Informatie en uitleg geven 

• ‘Dit is het gezicht van jouw knuffel. Wat maak je daarin of 
erop? Wat heeft jouw knuffel verder: armen, benen, staart? 
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Culturele activiteit bij Knuffels  

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk voor 
Westlandse kinderopvangorganisaties. 

Uitbreiding (uitvoeren) 

     
De kinderen geven hun zelfgemaakte knuffels een naam en 
bedenken waar de knuffels goed in zijn of waarom ze 
bijzonder zijn. Probeer vervolgens samen met of voor de 
kinderen een soort ‘poppenspel’ te doen, waarbij de 
knuffels tot leven komen. Geef de kinderen bij het spelen 
evt. de kans om het diverse lichaamsdelen te benoemen en 
aan te wijzen.  

• Emotionele ondersteuning bieden 

• ‘Wat een mooie naam heb jij bedacht. Jouw knuffel is 
inderdaad erg zacht. Met zulke lange armen kan ik me 
voorstellen dat jouw knuffel goed kan knuffelen.’ 
 

Afsluiting (evalueren) 

     
Bekijk samen met de kinderen de gemaakte knuffels. Weten 
de kinderen welke knuffeltjes zacht/hard/ruw voelen? Wie 
weet de namen nog en wie weet waar de knuffels goed in 
zijn of waarom ze bijzonder zijn?  

• Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 

• ‘Kun je aanwijzen welke uit welke onderdelen jouw knuffel 
bestaat? Hoe heb je de knuffel gemaakt? Wat kun je met een 
knuffel doen? 
 

Moeilijkere variant         

• Laat de kinderen voor het maken van de knuffels eerst ‘hun 
idee’ op papier maken. Laat ze een kleur kiezen en materiaal 
opplakken wat ze voor hun eigen knuffel willen gebruiken. 
Evt. kun je hier als pm’er uitspraken van het kind bij zetten. 
Bekijk tijdens het evalueren het idee (papier) en het 
eindresultaat (de knuffel). Wat valt ze op?   
 

Ideeën 
• Speel ‘Daar komt een muisje (knuffeltje) aangelopen’ met de 

baby en benoem steeds een ander lichaamsdeel. Doe dit 
spelletje ook tijdens verzorgingsmomenten. 

• De kinderen maken een huisje of bedje voor hun knuffel. 

• Maak samen een knuffelmuseum of -huis van dozen en 
divers materiaal. 

• Maak een ‘Wall of fame’ met de namen van de knuffels en 
schrijf erbij waar ze goed in zijn. 

• Speel poppenkast of speel vrij met de zelfgemaakte knuffels.  

• Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of 
een opmerking te maken: 

• ‘Wat hebben we allemaal gemaakt? Hoe zal jouw knuffel dat 
vinden?  
 

 
 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

T/R De baby wijst enkele lichaamsdelen van de knuffel aan. 
De baby ontdekt waar de knuffel verstopt is.  

M De baby onderzoekt en ontdekt verschillende 
materialen door ze aan te raken, ernaar te kijken en te 
luisteren.  

  
  
 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T Het kind begrijpt eenvoudige opdrachten en voert ze 
uit. Het kind vertelt iets over de gemaakte knuffel in 
losse woorden of korte zinnen van twee tot drie 
woorden.  

M Het kind wijst enkele lichaamsdelen bij zichzelf en de 
knuffel aan. Het kind pakt, knipt, verbind en lijmt 
verschillende materialen 

R Het kind benoemt de plaatsen: in, onder en op. 
  

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T Het kind vertelt in korte zinnen iets over de gemaakte 
knuffel. 

SE Het kind vertelt iets over zijn knuffel in de groep.  
M Het kind wijst enkele lichaamsdelen bij zichzelf en de 

knuffel aan. Het kind pakt, knipt, verbind en lijmt 
verschillende materialen 

R Het kind benoemt de plaatsen: in, onder en op. 
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Afbeelding uitkomstig uit eigen materiaal Cultuurweb. 


