Kleurige hyacinten
We knutselen met papieren propjes een kleurige hyacint

Het voorjaar komt er aan! Hebben jullie al een hyacint in de tuin? Of in een pot op tafel?
We kunnen zelf ook een mooie hyacint knutselen.
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

: Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

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

Wat heb je nodig?

verschillende kleuren vloeipapier of crêpepapier
lijm

gekleurd (groen) A4 papier
keukenrollen
groen papier/karton

Ontwikkelingsgebieden stimuleren

Je stimuleert tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Samen zingen jullie een liedje dat bij deze
activiteit past. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. Het kind maakt propjes van stukjes crêpepapier en plakt
deze propjes op de helft van de keukenrol met lijm (ﬁjne motoriek). Daarbij voelt het kind de propjes in zijn handen
(sensomotorische ontwikkeling). De hyacinten hebben allerlei kleuren. Benoem samen de verschillende kleuren die jullie
zien (cognitieve ontwikkeling). Welke kleur heb jij gekozen voor je hyacint? Het kind maakt hier eigen keuzes in
(beeldende expressie).
Introduceer de activiteit

Luister van te voren het liedje alvast een keer. Zing daarna samen met de kinderen het liedje 'de tulp en de narcis en de
hyacint' (zie volgend kopje).
Laat dan wat plaatjes zien van bollenvelden, zodat de kinderen een voorbeeld hebben van wat bloembolvelden zijn.
Laat vervolgens een plaatje van een hyacint zien. Het zou nog leuker zijn om een echte hyacint op de groep te hebben.
Deze kun je dan laten zien (ook dat hij uit een bol groeit) en hij kan dienen als voorbeeld/inspiratie voor de kinderen.
Liedje
Een tulp en een narcis en een hyacint

Een tulp en een narcis en een hyacint.

Kom hier mijn kind, kom hier mijn kind.
En een tulp en en narcis en een hyacint,
Kom hier mijn kind.
Link

https://www.youtube.com/watch?v=XJmF7uFMDLI

Aan de slag!
Hyacint

Knip het crêpepapier in stukjes en maak er propjes van. Lijm een groen stuk papier om de keukenrol heen en plak op de
bovenste helft van de keukenrol de propjes. Maak evt. nog blaadjes van groen karton.
Om je eigen geknutselde hyacint helemaal af te maken kun je hem in een potje zetten met wat bruin crêpepapier
eromheen. Dit moet dan de potgrond voorstellen.

Variatie voor de jongsten
Bloembollenveld

Geef de kinderen allemaal een (groen) vel papier. Doe voor hoe je propjes kan maken van de verschillende kleuren
crêpe- of vloeipapier of maak de propjes zelf.
Laat de kinderen de propjes op het groene papier plakken met lijm. Probeer te stimuleren dat ze de kleuren bij elkaar
plakken in een rechte lijn. Net zoals een echt bollenveld.

