Lieve hartjes
Stempel met toiletrolletjes verschillende hartjes

Een simpel wc-rolletje kun je gemakkelijk omtoveren tot een hartvormige stempel. We
hebben alleen een stukje plakband nodig en verf. Voor wie stempel jij hartjes?
Duur

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

: Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep

: Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter
(4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?

stevig papier en evt. envelop
doorzichtig plakband
verschillende kleuren verf
bord of bakje

wc- keukenrolletjes
verfschorten

Ontwikkelingsgebieden stimuleren

Stimuleer de ﬁjne motoriek van het kind tijdens het stempelen. Het kind stempelt verschillende hartjes van
verschillende kleuren verf. Benoem samen de verschillende kleuren. Hiermee stimuleer je de cognitieve ontwikkeling en
de mondelinge taalontwikkeling. Laat het kind zelfstandig deze activiteit uitvoeren om de beeldende expressie te
stimuleren.
Voorbereiding

Verzamel toiletrolletjes en zet de materialen klaar. In dit kopje kun je lezen hoe je stempels van toiletrolletjes maakt.
Duw het rolletje iets platter en vorm een hartje. Doe een plakbandje om het rolletje heen, zodat het in dezelfde vorm
blijft staan. Zie onderstaande foto's.

Stempelen maar!

Trek de kinderen een schort aan en gebruik de gewenste kleur verf en papier. Je kunt nu gaan stempelen.
Duw het toiletrolletje met de kant van het hartje in de verf en stempel het vervolgens op papier. Je kunt deze
gestempelde hartjes voor verschillende activiteiten gebruiken.

Variatie

Maak een leuke kaart van deze stempels! Deze kun je bijv. versturen met Valentijnsdag. Knip de gestempelde hartjes
uit en plak het op een gekleurd blaadje of envelop en schrijf er iets bij. Zie onderstaande foto voor een voorbeeld.

Tip

Bron

Deze activiteit sluit aan op het boek 'De boer en de dierenarts'. De boer is namelijk verliefd op de dierenarts.
https://www.prettyprudent.com/2012/02/baby-kid/toilet-paper-roll-heart-stamps/

