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Ketting maken 

 
Leeftijdsgroep:  Kinderen van 4 - 10 jaar (groep 1 tot en met 6) 

Tijdsduur van de thuis-speel-tip:  

60 minuten, verdeel dit op in; 

 15 minuten buiten opzoek naar materialen 
 10 minuten voorbereiden 
 15 minuten bewegen 
 5 minuten bewegen 
 15 minuten werken  

TIP 1: Kinderen zijn productiever en nemen meer op als zij maximaal 20 minuten werken 
en dan 5 minuten pauze houden. Laat de kinderen tussendoor bewegen / eten & drinken 
of iets dergelijks.  

TIP 2: Complimenten krijgen vindt ieder mens fijn. Benadruk wat je kind goed heeft 
gedaan.  

Tip 3: Ga eerste met je kind (eren) een frisse neus halen. Buiten gaan jullie opzoek naar 
materialen die bij deze opdracht gebruikt kunnen worden. Extra pluspunt: nadat je buiten 
bent geweest en hebt bewogen, heeft iedereen weer meer energie en concentratie om 
aan de slag te gaan.   

Wat heb je nodig voor een uur vermaak? 

 Materialen zoals; schelpen, bladeren, takjes, pennenpasta, knopen, veertjes, rietjes 
 Verf  
 Stevig touw 
 Schaar 
 Kwast  
 Water 
 Tafelkleed 
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Stap voor stap 

Hoe maak je een vrolijke ketting van allerlei materialen? 
 

1. Ben je al naar buiten geweest om allerlei materialen te verzamelen?  
TOP! Dan kan je nu beginnen!! 
 

2. Verzamel alle materialen die je nodig hebt, zoals hier boven beschreven. 
 

3. Meet het touw af. Doe dit door het touw los om je nek te leggen. Als je een lange 
ketting wilt dan zorg je er voor dat je het touw langer maakt en dan afknipt.  
 

4. Ga kijken welke materialen je echt wilt gaan gebruiken.  
 

5. Het kan heel leuk zijn om de materialen te verven. Dan start je nu eerst met het 
verven van de materialen. Dus pak je verf, kwast en de materialen die geverfd 
moeten worden.  
 

6. Laat de materialen die je geverfd hebt, even drogen. In deze tijd, kan jij mooi even 
pauze nemen en wat drinken, eten en bewegen.  
 

7. Nu kan het rijgen van de materialen van start gaan.  
 

8. Pak het touw dat je hebt afgeknipt en start met het rijgen van de materialen. Let 
goed op dat de materialen niet aan de andere kant van je touw er weer af gaan. 
 

9. Ben je klaar met het rijgen van alle materialen? Dan kan je de twee uiteinden aan 
elkaar knopen en dan is je ketting af! 

 

 


