
 

Recycle kunstmuur
Van allerlei kosteloos materiaal samen een kunstmuur maken
We maken samen een prachtige muur vol kunst met allemaal kosteloos materiaal. Het is
niet in een half uurtje klaar, we blijven er samen aan werken.

Duur : 120 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Meten
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Wereldoriëntatie

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-
12 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

Wat heb je nodig?
een heel groot stuk karton als basis
divers kosteloos materiaal (eierdoos, wc-rol, deksels e.d.)
lijmpistool
verf
penselen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de beeldende expressie van het kind bij het vormgeven van de recycle kunstmuur. Waar zullen we wat plakken?
Welke kleur krijgt de recycle kunstmuur? et cetera. Meet samen waar wel stukje op de muur past. Geef het kind kennis mee
over recyclen. Met dit kunstwerk hergebruik je dus een voorwerp en hoeven we het niet weg te gooien (wereldoriëntatie).
Laat de kinderen eventueel samen de muur vormgeven. Ze kunnen samen overleggen welke kleuren waar moeten komen
(sociaal-emotionele ontwikkeling). Met de fijne motoriek houdt het kind de kwast vast en gaat hiermee aan de slag.

Voorbereiding
Verzamel van tevoren allerlei kosteloos materiaal voor de recycle kunstmuur. Vraag eventueel aan ouder(s) of zij kosteloos
materiaal over hebben die jullie mogen gebruiken.

Hoe maak je de recycle kunstmuur?
De basis
Maak samen met de kinderen (als je deze activiteit met oudere kinderen uitvoert) de basis. Lijm de diverse onderdelen vast
op een groot stuk karton. Wil je extra versteviging, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor een houten plaat. Aangezien het
om een recycle project gaat, is het leuker om te kiezen voor een stuk karton dat je anders weg zou moeten gooien. Voor extra
stevigheid kun je ook twee delen karton aan elkaar lijmen. Zie onderstaande foto ter inspiratie van wat er allemaal vast
gelijmd is op het karton.

 



 

Maak er een kunstwerk van
Als alle onderdelen stevig vastgelijmd zitten kun je aan de slag met het schilderen. Jonge kinderen hebben een korte
spanningsboog en zullen dus niet de hele muur meteen vol schilderen. Je kunt er dus ook een paar dagen over doen.

Tip:
Wil je een beetje beïnvloeden hoe het eindresultaat zal zijn qua kleur? Maak dan alvast een voorselectie in de kleuren die je
klaar zet.

Bron
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