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Knutselactiviteiten 
 

Pinguïn knutselen  

 

Benodigdheden: 

- Plastic fles met dop     

- Watten       

- Zwarte vilt of zwart papier   

- Oranje vilt of oranje papier  

- Veren 

- Lijm 

- Plakoogjes 

- Schaar    

Werkwijze:  

- Verzamel de watten en stop deze in de plastic fles. 

- Knip van het zwarte vilt de voeten en armen en een langwerpige 

strook. wikkel deze om de dop van de fles en plak de armen en voeten 

op de aangegeven plek.  

- Knip nu van het oranje vilt een snavel en plak deze op de plek die de 

foto aangeeft. 

- Nu is het tijd om de veren op het vilt te plakken. Wanneer dit te lastig 

wordt, kan er ook een nietmachine gebruikt worden, zolang het vilt 

maar een beetje boven de dop uitsteekt.  

- Plak nu de plakoogjes op en de pinguÏn is klaar!  
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Sneeuwpop maken  

 

 

Benodigdheden: 

- Blauw papier 

- Bruin papier 

- Zwart papier 

- Oranje stift 

- Zwarte stift 

- Witte verf 

- Nietmachine  

- Schaar  

- Kwast  

Werkwijze:  

- Smeer een laag witte verf op de onderkant van een kindervoetje. 

- Zorg dat het kind stevig staat en laat hem rustig zijn voet op een 

blauwkleurig papier neerzetten. 

- Zodra de afdruk zichtbaar is, mag hij langzaam zijn voet eraf halen en 

schoonmaken.  

- Knip nu de voetafdruk uit en zorg dat er nog een klein stukje blauw van 

de randen zichtbaar is.  

- Knip van zwart papier een hoed en van het bruine papier twee stokjes 

voor de armen en niet deze vast. 

- Teken nu het gezicht van de sneeuwpop erop en klaar is kees!  
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Sneeuwvlokken maken  

 
 

Benodigdheden: 

- Blauw papier 

- Wattenstaafjes 

- Schaar  

- Lijm  

 

Werkwijze: 

- Knip uit het blauwe papier een mooi rondje. 

- Pak vervolgens de wattenstaafjes erbij en bedenk wat voor soort 

sneeuwvlokje je wilt gaan maken.  

- Knip de wattenstaafjes op de manier die jij graag wil en geef je eigen 

invulling aan de sneeuwvlok. 

- Plak tot slot alles op! 

- Er kan eventueel nog een touwtje aan toegevoegd worden. 
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Sneeuwpop maken  
 

  
 

Benodigdheden: 

- Papieren bordje 

- Wit papier 

- Oranje papier 

- Zwart papier 

- Gekleurd papier voor de hoed  

- Eventuele versiering  

- Schaar 

- Lijm  

- Optioneel: een lint of touw  

 

Werkwijze: 

- Knip de binnenkant van een papieren bordje uit en leg deze naast je neer. 

- Knip vervolgens uit het witte papier een groot rondje voor het hoofd van de 

sneeuwpop. 

- Knip daarna de hoed uit een kleur naar keuze, versier deze en plak deze op 

het rondje. 

- Hierna is het tijd voor het gezicht: knip uit het zwarte papier de ogen en de 

mond en uit het oranje papier de neus. Plak deze elementen allemaal op.  

- Plak tot slot het hoofd vast aan het bordje en maak een gaatje in de hoed. 

Hier kan een touwtje of lint aan worden vastgemaakt, zodat jouw pop een 

mooie plekje krijgt.  
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Sneeuwpopslinger maken 

 

 

 

Benodigdheden: 

- Wit papier 

- Zwart papier 

- Oranje papier 

- Zwarte stift 

- Touw 

- Schaar 

- Lijm      

 

Werkwijze:  

- Knip van het witte papier allerlei stroken in dezelfde maat. 

- Maak deze stroken als een slinger aan elkaar vast met lijm of plakband. 

Kies zelf hoelang je de slinger wilt hebben. 

- Maak vervolgens de hoed: knip uit het zwarte papier een strook van 

hetzelfde formaat als de slinger en een dunnere strook.  

- Maak deze op de manier vast zoals op het plaatje staat aangegeven: 

de dunnere strook boven de witte slinger en de dikkere, zwarte strook 

daar weer boven.  

- Knip vervolgens uit het oranje papier een neus. 

- Maak met een stift het gezicht en de knopen en plak de neus op.  

- Bevestig een touwtje aan de bovenkant en zo is de slinger klaar!  
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Pinguïns knutselen  
 

 

Benodigdheden: 

- Gekleurd A4-papier voor de achtergrond  

- Zwart papier 

- Wit papier 

- Oranje papier 

- Gekleurd papier voor de oorwarmers  

- Lint voor de sjaal  

- Lijm 

- Schaar 

- Zwarte stift 

 

Werkwijze:  

- Kies een mooie kleur papier voor de achtergrond van de pinguïn.  

- Versier dit blad met sneeuwvlokjes of andere winterelementen. 

- Begin nu aan de pinguïn: knip uit het zwarte papier een langwerpige halve 

cirkel voor het lijf en twee kleinere langwerpige halve cirkels voor de armen. 

- Plak het lijf en de armen op zoals op de foto staat aangegeven. 

- Knip uit het witte papier de buik en de ogen, uit het zwarte papier de pupillen 

en uit het oranje papier de snavel. Plak dit allemaal op.  

- Maak vervolgens de sjaal van lint naar keuze en knip twee rondjes uit een 

kleur naar keuze voor de oorwarmers. 

- Teken met een zwarte stift een halve cirkel boven het hoofd van de pinguïn 

en plak aan de uiteinden de gekleurde cirkels.  
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Sneeuwwereld knutselen  
 

 
 

Benodigdheden: 

- Kleine canvas of stevig papier 

- Blauwe verf 

- Zwarte/bruine verf 

- Wattenschijfjes 

- Gekleurde vilt of gekleurd papier (voor de neus, sjaal en muts) 

- Rode stift 

- Plakoogjes  

- Schaar 

- Lijm  

- Kwast  

 

Werkwijze:  

- Beschilder het canvas blauw of kies voor blauw papier. 

- Knip een klein rondje en een wat groter rondje uit de wattenschijfjes en 

plak deze ongeveer in het midden van het canvas of het papier op.  

- Knip nu vervolgens de sneeuwvlokken die onderaan het kunstwerk 

liggen en plak deze als het ware over de sneeuwpop heen.  

- Knip van het gekleurde vilt de sjaal, muts en neus en plak deze op. 

- Plak de oogjes op, teken het gezicht en maak met verf de handen aan 

de sneeuwpop.  

- Verf vervolgens een boom die als het ware uit de sneeuw komt (alleen 

de takken.) 

- Knip tot slot kleine rondjes en plak deze op de boomtakken en versier 

de achtergrond met sneeuwvlokjes.  
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Sneeuwvlokjes knutselen  
 

 

 

Benodigdheden: 

- Houten wasknijpers (het liefst verschillende formaten) 

- Gekleurde glitters 

- Touw 

- Schaar 

- Lijm  

 

Werkwijze:  

- Haal de wasknijpers los van elkaar en zorg ervoor dat je een voorraad 

met losse wasknijpers hebt. Begin deze sneeuwvlok met de kleinste 

wasknijpers.  

- Plak de wasknijpers vervolgens met de platte kanten tegen elkaar aan 

en ga hiermee door totdat je een stervorm hebt gecreëerd. 

- Bestrijk de sneeuwvlok met lijm en strooi glitters over de sneeuwvlok 

heen.  

- Voltooi deze stappen nog een keer, maar dan met grotere knijpers. 

Zorg ervoor dat het touwtje tussen één van de uiterste knijpers in wordt 

geplakt, zodat het sneeuwvlokje opgehangen kan worden.  

- Plak de twee sneeuwvlokken op elkaar en klaar is kees!  
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Wanten knutselen  

 

Benodigdheden: 

- Canvas of stevig papier 

- Blauwe verf 

- Witte verf 

- Gekleurd vliegerpapier of gekleurd papier 

- Optioneel: touwtje met kleine wasknijper  

- Schaar 

- Lijm  

- Kwast  

Werkwijze:  

- Verf het canvas blauw of gebruik blauw papier. 

- Versier het canvas vervolgens met witte sneeuwvlokken (verf). 

- Print en knip de sjablonen uit (zie volgende pagina). 

- Knip vervolgens vierkantjes uit verschillende kleuren vliegerpapier en 

plak deze op het canvas of het papier.  

- Optioneel: plak een touwtje aan de bovenkant van het werk en maak 

met een mini knijpertje de wanten aan de ‘waslijn’ vast.  
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Muziek 
 

Sneeuw  

Het is lekker koud vandaag 

Ik heb een goed idee 

Wij gaan naar buiten 

Ga je met ons mee? 

 

Pak je sjaal en je wanten 

Trek je jas snel aan 

En doe ook je muts op 

Dan kunnen we zo gaan 

 

Refrein: 

Ga je mee 

Ga je mee 

Spelen in de sneeuw 

Ga je mee  

Ga je mee 

Spelen in de sneeuw 

Ga je mee 

Ga je mee 

We gaan lekker spelen in de 

sneeuw  

 

Sneeuw | Kinderliedjes | 

Peuterliedjes | Kleuterliedjes | 

Minidisco - YouTube 
 

 

Het is winter, bibber, bibber  

 
Het is winter, bibber, bibber, 

en ik bibber, bibber, bibber, 

want buiten is het koud. 

 

Doe je jas aan, bibber, bibber, 

Zet je muts op, bibber, bibber, 

Doe je sjaal om, bibber, bibber, 

en je wanten aan. 

 

groep 1-2d - het is winter, bibber 

bibber - YouTube 

Sneeuwballen gooien 

Wat hebben we een pret! 

We maken een sneeuwpop 

Met ogen en een pet  

Dan gaan we schaatsen 

Pas op, het is heel glad 

Doe dus maar voorzichtig 

Anders val je op je gat  

Refrein: 

Ga je mee.. 

 

Vind jij sneeuw en ijs ook fijn? 

Kon het maar altijd.. winter zijn! 

 

We glijden van de heuvel 

Samen op de slee 

We gaan heel snel  

Van boven naar benee 

Nog eens naar boven 

Hop, daar gaan we weer 

Je wordt er wel moe van 

Maar ik wil nog een keer!  

 

Refrein 2x: 

Ga je mee.. 

 

Het is winter, bibber, bibber, 

en ik bibber, bibber, bibber, 

want buiten is het koud. 

 

Op het ijs staan, bibber, bibber, 

Zal dat goed gaan, bibber, bibber, 

Vallen, opstaan, bibber, bibber, 

en weer verder gaan. 

 

Het is winter, bibber, bibber…. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yBwKoWNJ0o&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2yBwKoWNJ0o&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2yBwKoWNJ0o&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=27AfU3xqHDQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=27AfU3xqHDQ&t=10s
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Zullen wij een sneeuwpop 

maken? - Frozen 

Elsa? 

Zullen wij een sneeuwpop maken? 

Dat voelt zo fijn bekend 

Je deur is dicht al dagen lang, 

doe open dan 

't is of je er niet bent 

Wil je niet met me spelen? 

Waarom is dat? 

Of hoor je niet wat ik zeg? 

Kom, dan maken we een 

sneeuwpop 

Of iets anders dan een sneeuwpop 

…Ben al weg 

 

Zullen wij een sneeuwpop maken? 

Of gaan fietsen door de hal? 

Weet je dat ik al ten einde raad, 

met schilderijen praat 

dat stoort me dus nogal 

Er is nooit iemand bij me 

't is zo stil en saai 

de tijd tikt zo traag voorbij 

 

Ik wil sneeuw (sneeuwdans)  

Sneeuwt het al? (sneeuwt het al?) 

Ik wil vlokken overal 

ik wil sleetje rijden van de heuvel 

naar benee 

Lekker buiten met mijn slee 

Één keer links en één keer rechts 

Handen in je zij  

Één keer hoog en één keer laag 

Dans je mee met mij?  

Want misschien is er een kans als ik 

de sneeuwdans dans 

Misschien is er een kans  

Sneeuwt het al? (sneeuwt het al?) 

ik wil vlokken overal 

 

 

Elsa, toe laat me toch binnen 

Wat heeft het schuilen nog voor 

zin? 

Men zegt wees moedig, dat 

probeer ik trouw 

Ik wil er zijn voor zijn voor jou 

Laat mij erin 

We hebben slechts elkaar nog, 

alleen jij en ik 

Zeg me, hoe moet het nou? 

Zullen wij een sneeuwpop maken? 

 

Frozen Sing-A-Long | Zullen wij een 

sneeuwpop maken | Disney Dutch 

(NL) Official Clip HD - YouTube 

 

 

 

 

Wil een sneeuwpop maken met 

een hoed en met een tas 

Met een pijp maar zonder jas  

Één keer links en één keer rechts…. 

Sneeuwt het al? (sneeuwt het al?) 

Ik zie vlokken overal 

‘T wordt een witte wereld 

Vlokken hier en vlokken daar  

Dus mijn sneeuwdans is nu klaar! 

Één keer links en één keer rechts…. 

Want misschien is er een kans als ik 

de sneeuwdans dans 

Misschien is er een kans 

Ik wil sneeuw (de sneeuwdans) - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6OsT0uYgw-Y&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6OsT0uYgw-Y&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6OsT0uYgw-Y&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=yFKaVINpB2w&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yFKaVINpB2w&list=PLsfShlQF6t0QtDMgqtQGUG54L9pEhFBmx&index=6
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Koken en bakken 
 

Gesmolten sneeuwpopjes maken 

  

 

 

Benodigdheden voor 12 koekjes:  

- 12 suikerkoekjes (of andere koekjes naar keuze) 

- 1 zak m&m’s (of smarties voor de kleinere kinderen) 

- 1 zak marshmallows 

- 1 doosje Dr. Oetker decoratiestiften choco & caramel  

- 1 zakje Dr. Oetker glazuur wit  

Werkwijze:  

- Haal de koekjes uit de verpakking. 

- Maak vervolgens de glazuur klaar zoals op het zakje staat 

aangegeven. 

- Bestrijk de koekjes met het glazuur en druk hier meteen de 

marshmallow en de twee m&m’s of smarties in.  

- Maak vervolgens met de decoratiestiften het gezichtje van de 

sneeuwpop en de armen (als het glazuur hard is). 

- Eet smakelijk!  
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Sneeuwpopjes maken  
 

 

 

Benodigdheden: 

- 1 zak marshmallows 

- 1 doosje Dr. Oetker decoratiestiften choco & caramel 

- Satéprikkers  

Werkwijze:  

- Verzamel satéprikkers en prik hier drie marshmallows aan vast.  

- Maak met de decoratiestiften het gezicht en de armen zoals op de 

foto staat aangegeven. 

- Eet smakelijk!  
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Bananenpinguïns maken  
 

  

Benodigdheden: 

- Bananen 

- Oranje smarties 

- Dr. Oetker suikeroogjes 

- Gesmolten chocola (naar keuze)  

Werkwijze:  

- Smelt melk of pure chocola in een pannetje of in de magnetron. 

- Dip de banaan op zo’n manier in de chocola, zodat het precies 

dezelfde vorm krijgt zoals op de foto.  

- Plak de oogjes op nu het chocola nog niet hard in en bevestig de 

snavel op dezelfde manier als op de foto. 

- Gebruik vervolgens wat chocola om de smarties aan de banaan vast 

te lijmen. 

- Eet smakelijk!  
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Pinguïns maken  

 

 
 

Benodigdheden: 

- 1 rol Verkadekoekjes  

- 1 pak zoenen 

- Witte marsepein 

- Oranje marsepein 

- Zwarte marsepein 

- Dr. Oetker decoratiestiften choco & caramel  

Werkwijze:  

- Haal de Verkadekoekjes uit de verpakking en leg ze op tafel neer.  

- Haal de zoenen uit de verpakking, spuit wat choco van de 

decoratiestiften op de onderkant en plak de zoen in het midden van 

het koekje. 

- haal vervolgens de verschillende kleuren marsepein uit de verpakking 

en snijd hier de stukken van zoals op de foto.  

- Plak de marsepein met de decoratiestiften vast aan de zoen.  

- Eet smakelijk!  
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Sneeuwpoppen maken 

 

 

Benodigdheden: 
- Zoute stokjes  

- Gesmolten witte chocolade 

- Gesmolten donkere chocolade  

- Oranje marsepein  

- Optioneel: eetbaar sneeuwvlokje  

 

Werkwijze:  

- Smelt witte chocola en donkere chocola in een pannetje of in de 

magnetron.  

- Dip nu zes stokjes één voor één in de witte chocola. Doe dit ongeveer 

tot het 3/4e deel van het stokje. 

- Dip het overige deel in de donkere chocola en plak de stokjes aan 

elkaar vast nu de chocola als de chocola nog niet is opgedroogd. 

- Dip het zevende stokje helemaal in de donkere chocola en bevestig 

deze op de andere stokjes. (Zoals aangegeven op de foto) 

- Als de chocola is opgedroogd, kan de donkere chocola gebruikt 

worden om de ogen en mond van te maken.  

- Maak tot slot van het oranje marsepein een neus en leg plak deze met 

wat chocola op de achterkant vast.  

- Voeg eventueel nog eetbare sneeuwvlokjes toe. 

- Eet smakelijk!  
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Activiteiten en spelletjes  
 

Freeze 

Laat de kinderen vrij dansen op muziek. Als de muziek stopt, moeten ze zo 

snel mogelijk bevriezen. Degene die dit als laatste doet, is af en moet gaan 

zitten of plaatsnemen op de bank. Speel dit spelletje net zolang totdat je een 

winnaar hebt!  

Mini marshmallowrace 

Geef ieder kind een beker en een rietje en zorg dat de kinderen zich in een 

kring aan tafel bevinden. Leg in het midden van de tafel mini marshmallows 

neer en tel af. Zodra het spel is begonnen, moeten de kinderen met hun rietje 

zoveel mogelijk marshmallows in hun beker zien te krijgen. Als de 

marshmallow onderweg valt, moeten ze opnieuw beginnen.  

Iglo bouwen 

Verzamel stukken piepschuim en laat de kinderen hiermee een eigen iglo 

bouwen. Dit mag geheel op hun eigen manier! Wie maakt er de mooiste of 

grootste? 

Verkleedspel  

Verzamel allerlei winterkleding en accessoires en stop deze in een vuilniszak. 

Ga met de kinderen in een kring zitten, zet een liedje aan en laat de kinderen 

de vuilniszak doorgeven. Zodra het liedje stopt, moet het kind, waarbij de 

vuilniszak op dat moment is, zonder te kijken een item eruit pakken en 

aantrekken. Ga net zolang door totdat de vuilniszak leeg is!  

Als het sneeuwt  

Zoek en vind 

Verstop een aantal voorwerpen in de sneeuw en laat de kinderen zoeken! 

Sneeuwpop maken 

Laat de kinderen samen of alleen een sneeuwpop maken en maak hier een 

wedstrijdje van. Wie bouwt de hoogste of mooiste?  

Iglo bouwen  
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Laat de kinderen samen of alleen een iglo bouwen en maak hier een 

wedstrijdje van. Wie bouwt de hoogste of mooiste? Natuurlijk mogen hier 

emmers voor gebruikt worden!  

Als het vriest  

IJshanger maken  

Verzamel zandvormpjes of andere vormen, vul deze met water en stop er 

allerlei mooie dingen in die je tegenkomt (blaadjes, schelpen etc). Leg 

vervolgens een stevig touw over de vormen heen en zorg ervoor dat deze 

het water raakt. Als het water is bevroren, kun je deze uit de vormen halen en 

heb je een mooie ijshanger.  

IJssculpturen maken 

Ga samen met de kinderen op zoek naar stukken ijs of maak zelf een mooi 

ijsstuk. Hierna ga je samen met de kinderen schuren en schaven (gebruik 

hiervoor gereedschap dat geschikt is voor de leeftijd). Maak en creëer mooie 

figuren!  
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Leren en ontspanning 
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