
 

Toveren met kleuren en zout
Wat lijm, zout en waterverf omtoveren tot magische kunstwerken
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de magische creaties maken.
Ben jij ook nieuwsgierig wat je met zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Duur : 45 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel

zout
lijm
kwast (1 per kind)
stevig gekleurd papier (1 per kind)

plastic bekers
bordje
verfschorten (1 per kind)
waterverf en/of ecoline
optioneel: keukenrol

Wat heb je nodig?

Aan de slag!
We gaan aan de slag met zout en waterverf of ecoline. Wat denken jullie dat er zal gebeuren? Praat eens over jullie ideeën.

Laat ieder kind een kleur stevig papier kiezen.
Teken met witte lijm een vorm op het papier. Je kan ook eerst met potlood de vorm op het papier tekenen en hier met
lijm overheen gaan.
De kinderen strooien zout op de lijmtekening met behulp van een bekertje. Schud daarna het teveel aan zout van de
tekening af op een bordje.
Nu maken we een kwastje goed nat met water en waterverf.
Met de punt van het kwastje tippen we voorzichtig verf op het zout. Maak de kwast eerst goed schoon in een
waterschaaltje en pak dan eventueel een andere kleur waterverf. Dit doe je net zo vaak tot je hele zouttekening
gekleurd is. Nu moet het even drogen.

Hoe maak je het?
https://www.youtube.com/watch?v=Dgz2FKZo87s

Wat gebeurt er eigenlijk?
Het zout of het keukenpapier neemt het vocht van de waterverf of de ecoline op. Hierdoor krijgt het zout of het papier een
kleur.

Variatie
Gebruik eens ecoline in plaats van waterverf.
In plaats van zout kun je ook eens schilderen op keukenrol. Dit geeft ook een heel bijzonder effect.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgz2FKZo87s

