Gekleurde eieren
Eieren verven met kleurstof en wc-papier
Eieren verven we nogal eens, bijvoorbeeld met pasen. Wij hebben een leuke manier om
eieren gekleurd te krijgen met een hele speciale techniek. We verven ze niet zelf maar
gebruiken kleurstof en wc-papier. Hoe zal dat af gaan lopen?
Duratie

:

15 minuten

Voorbereidingstijd

:

10 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

:

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?
• Eieren

• Handschoen

• Kleurstof (voedselkleurstof)

• Kleine elastiekjes of touw

• Keukenrol of toiletpapier

• Waterspuit
• Bakplaat of andere grote schaal

Wat gaan we doen?
We maken met behulp van kleurstof en keukenpapier gekleurde eieren. Een heel leuk proefje!

Voorbereiding:
Kook vooraf de eieren hard.

Aan de slag!
• Laat de eieren afkoelen. Als ze goed afgekoeld zijn kunnen we beginnen!
• Scheur de keukenrol in stukken. Zorg wel dat deze groot genoeg zijn zodat het om je ei heen past. Leg nu je ei in het
midden van het papier. Wikkel nu het papier om je ei heen zodat je hele ei bedekt is. Draai het aan de bovenkant goed
vast en doe er een elastiekje of stukje touw omheen zodat het stevig vast zit.
• Doe nu druppels kleurstof op het papier. Het is wel belangrijk dat je hier eerst een handschoen voor aan doet anders
blijft de kleurstof op je handen zitten. Houd het ei in je ene hand en doe met de andere hand druppels kleurstof op het
ei. Gebruik verschillende kleuren om straks een mooi effect te krijgen. Probeer wel een stukje wit tussen elke kleur te
laten, anders wordt het straks één kleur.

• Spray met de waterspuit in het midden van de kleuren een beetje water. Zorg er zo voor dat het gehele papier
gekleurd wordt. Als je wit overlaat, blijft dit stukje van de ei straks ongekleurd. Gebruik je veel water op een bepaalde
kleur dan wordt hij lichter, hier kun je mee experimenteren.
• Knijp nu voorzichtig op het papier zodat het water er een beetje uitloopt en over het ei heen gaat.
• Leg de eieren in een schaal of op een vel bakpapier zodat het kan drogen. Laat ze een nachtje drogen. De volgende
dag kun je je ei uitpakken: hoe zijn ze geworden?

Bron:
• http:/
/onelittleproject.com/tie-dye-easter-eggs/

