
         Beeldende kunst Een reusachtig kabouterbos 
 

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 klei en kabouters en de kinderen 
maken een eigen kabouterbos met reuzen en kabouters. 
 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s ontdekken en spelen met kleine en grote 
voorwerpen en klei. 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen maken samen met de pm’er verschillende grote 
en kleine voorwerpen van klei. 

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen maken samen met de pm’er verschillende grote 
en kleine voorwerpen van klei en plaatsen dit in een grote 
geheel (een kabouterbos). 
 

Wanneer en waar? 
Tijdens het begeleid spelen, in een kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak. 

• (rivier of oefen) klei, of anders Play Dough. 

• Groot kartonnen vel, lage doos of houten plaat om het 
kabouterbos op te bouwen. 

• Klei gereedschap, zoals tandenstokers, stokjes, plastic 
mesjes.  

• Evt. kralen of bolletjes voor hoofdjes, kleine stukjes gekleurd 
papier of stof, chenille draad, wol, watten en/of stokjes.  

• Evt. takjes, boomschors, rolletjes, houstippers, zand etc.  

• Evt. eerder gemaakte kabouters of speelgoedbeestjes.  
 

Voorbereiding 
• Maak een voelbak voor de baby’s met natuurlijk materiaal 

en klei (poppetjes). 

• Zorg voor een goede ondergrond en maak bijvoorbeeld al 
wat paadjes om de kinderen te prikkelen de rest in te 
richten. 

 
 
 

• de boom 

• de kabouter 

• de paddenstoel 

• de reus 

• klein 

 
 
 

• kleiner 

• groot 

• groter 

• veel 

• weinig 
 

Introductie (oriënteren)   

     
Laat de kinderen in een kring zitten en hun ogen dicht 
doen. We gaan vandaag op avontuur. Stel je voor dat je in 
een bos bent: wat zie je daar? Is dat groot of juist klein? 
Wie wonen er in het bos? Zijn er ook dieren? Een 
kabouter? Een reus?  

• Structuur bieden en grenzen stellen 

• Laat telkens een ander kind de vraag beantwoorden: ‘En 
Emma, wat zie je in jouw bos? Is de boom die je ziet groot of 
juist heel klein? En Levi, kun je laten zien hoe groot het 
kabouter in jouw bos is? En jouw kabouter, Luna?’ 
 

Kern (onderzoeken en uitvoeren)  

    
Ga met de baby’s en Puk op de grond zitten. Puk voelt 
voorzichtig in de voelbak. Begeleid de baby’s om dit ook te 
doen. In de bak zit een stuk klei. Geef iedere baby een stuk 
klei en laat ze het ontdekken. Laat zien hoe je de klei kan 
vormen en vervormen: rollen, bol maken, plat maken. Maak 
vervolgens een kaboutertje (of zorg dat je die al hebt). 
Vertel een verhaal en maak contact. Er is ook een reus van 
klei. Benoem wat groot en klein is. Maak evt. met de baby’s 
met stokjes/takjes en klei bomen voor in het bos. Laat ze 
voelen aan blaadjes en ander natuurlijk materiaal.  
 

                       
Het bos waar we naar op avontuur gaan is een reusachtig 
kabouterbos. Neem de kinderen mee op avontuur. Je loopt 
samen met kinderen over paadjes met bladeren, loopt 
tussen bomen door, over boomstammen. Zien ze daar ook 
de paddenstoel met daarop een schattig kaboutertje? Pas 
op, daar achter die boom zit zelfs een reus! Ga daarna met 
de kinderen aan tafel en geef ze een stuk klei. De kinderen 
mogen zelf kiezen of ze een reus of kabouter willen maken. 
Ga een gesprek aan over de kenmerken van een kabouter en 
reus (denk aan: baard, mutsje, laarsjes etc.) Bied ze naast 
klei ook gereedschap aan om de klei te bewerken en 
materiaal wat ze in de klei kunnen drukken.   

• Informatie en uitleg geven 

• ‘Dit is een kabouter en dat is een reus. Ze hebben allebei 
laarzen aan, maar wat is het verschil? De kabouter draagt 
een mutsje, maar de reus niet.‘ 

• Leg ook uit hoe je van klei een hoofd en een lijf maakt. Leg 
uit welk materiaal er nog meer is. Geef de basis, maar laat 
de kinderen vrij in wat en hoe ze het uiteindelijk maken. 
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Culturele activiteit bij Reuzen en kabouters  

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

Uitbreiding (uitvoeren)  

     
Tijdens hun avontuur hebben de kinderen ervaren dat er 
nog meer is in het bos dan kabouters en reuzen. Vraag de 
kinderen wat ze nog meer zijn tegen gekomen. De kinderen 
gaan nu bomen, paddenstoelen, planten, boomstammen en 
evt. bosdieren maken van klei en ander materiaal. Laat 
alvast het stuk karton, de plaat of doos zien waar alles straks 
op geplaatst gaat worden. Evt. kun je met een of meer 
kinderen al de bospaadjes etc. gaan maken.  

• Emotionele ondersteuning bieden 

• ‘Ja, dat wordt een hele grote boom die goed stevig staat.’ 
 

Afsluiting (evalueren)  

     
Bekijk samen met de kinderen de gemaakte werken. Zet 
alles eens in het midden van de kring: wat is groot en wat 
klein? Sorteer het in twee groepen. Kijk vervolgens wat in 
die groepen groter en wat kleiner is. Zet daarna alles in het 
kabouterbos; ook de bomen en paddenstoelen. Controleer 
of de kinderen de activiteit hebben begrepen en welke 
woorden ze al kunnen gebruiken: 

• ‘Welke kabouter is kleiner dan deze van Julia?’ 
 
 

Moeilijkere variant            
• Geef de kinderen meer gerichte opdrachten om dingen te 

creëren met keuzekaartjes of een gerichte opdracht, zoals 
‘maak jij een boom en een paddenstoel’? Of: ‘in totaal 
maken we vijf bomen, wie doet wat’?  

• Laat de kinderen tijdens het evalueren, observeren van wat 
er veel of juist weinig zijn.  
 

Ideeën 
• Bied de kinderen klei en stokjes/takjes aan en laat ze vrij 

experimenteren.  

• Laat de kinderen zelf bedenken wat ze nog extra willen 
toevoegen aan het bos.  

• De kinderen kunnen ook een eigen kabouterbos maken. 

• Laat de kinderen de bomen en kabouters verven. 

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

• ‘Wat hebben we allemaal gemaakt? Kunnen jullie het 
aanwijzen? Waarom heb je dat zo gemaakt?’ 

• Maak een grapje: 

• Pak een reus en zeg: ‘Ach, ik denk dat deze kabouter wel erg 
veel heeft gegeten dat hij zo groot is’ Of pak een kabouter en 
zeg ‘Ach, wat een schattig klein reusje. ’ 
 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

SE De baby reageert op de pm’er en laat merken of het iets 
wil hebben. 

M/R De baby speelt met en onderzoekt kleine en grote 
materialen. 

M De baby kan een voorwerp pakken dat binnen handbereik 
ligt. 

  
 
 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T/R Het kind kent de betekenis van de woorden en de 
begrippen ‘groot’ en ‘klein’, ‘groter’ en ‘kleiner’. 

SE Het kind zet door als iets niet meteen lukt.  
M 
 

Het kind ontwikkelt fijne motorische vaardigheden door 
het werken met klei, gereedschap en ander materiaal.  

R Het kind ziet het verschil tussen groot en klein. 

 
 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T Het kind gebruikt de woorden en de begrippen ‘groot’ en 
‘klein’, ‘groter’ en ‘kleiner’, ‘veel’ en ‘weinig’.  

SE Het kind zet door als iets niet meteen lukt. 

M Het kind ontwikkelt fijne motorische vaardigheden door 
het werken met klei, gereedschap en ander materiaal. 

R Het kind ontdekt en benoemt dat voorwerpen 
verschillend van grootte zijn. Het kind vergelijkt 
voorwerpen en personen van verschillende grootte. 
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Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via https://pixabay.com/nl/photos/ 
paddestoel-mos-mini-mushroom-spons-2798150/.  
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