
 

Clownpizza's bakken
Maak samen clownpizza's en bak ze in de oven 

Mmmm, lekker pizza! We maken zelf clownpizza's, die we natuurlijk ook lekker gaan 

opeten. 

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Zelfstandigheid

• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

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

12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

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

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• pitabroodjes

• ketchup

• oregano

• geraspte kaas

• groente voor het gezicht (b.v. tomaatjes, courgette, 

rozijntjes)

• evt. komkommer voor een vlinderstrik

• oven

• bakpapier of aluminiumfolie

• kindermesjes

• evt. shorten

• bakjes

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind gebruikt zijn fijne motoriek tijdens het beleggen van het pitabroodje. Het kind voelt allerlei ingrediënten in zijn hand 

en proeft uiteindelijk de clownpizza. Dit stimuleert de sensomotorische ontwikkeling. Bespreek samen welke ingrediënten 

jullie gebruiken. Wat voor kleuren zien jullie en wat voor smaak proeven jullie? Zoet/zuur? Hard/zacht? Dit stimuleert zowel 

de cognitieve ontwikkeling als de mondelinge taalontwikkeling. Het kind bedenkt zelf hoe de clown eruit komt te zien 

(beeldende expressie). Laat het kind de activiteit zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Zo doet het kind weer ervaring op. 

Voorbereiding
Snijd de pitabroodjes doormidden. Doe de overige ingrediënten in bakjes en zet ze klaar.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier of aluminiumfolie (bakpapier heeft de voorkeur)

 



 

Bakken maar!
Laat de kinderen hun handen wassen. Vertel dat ze een clowntjespizza gaan maken. Misschien kun je eerst een voorbeeld 

maken (zie foto's ter inspiratie). Geef dan alle kinderen een half pitabroodje en laat ze dit bestrijken met ketchup. Laat ze er 

wat oregano op strooien. Let op: kinderen hebben de neiging om hu handen vol te pakken, maar dit is natuurlijk veel te veel. 

Laat zien hoe ze een beetje tussen hun vingers kunnen pakken en dan kunnen strooien. Daarna kan er kaas over gestrooid 

worden. De basis van de pizza is nu klaar.

Nu kan het gezichtje van de clown gemaakt worden. Je kunt je eigen fantasie de vrije loop laten. Je kunt ook de foto's 

gebruiken ter inspiratie. Van een stukje komkommer kun je een strikje maken (zie foto). Dit moet gedaan worden door een 

volwassenen, want hier heb je en scherp mes bij nodig.

Zijn ze helemaal af? Dan is het tijd om de clownpizza's in de oven te stoppen. De tijd zal een beetje verschillen per oven, 

maar ga uit van zo'n 10 a 15 minuten. Even laten afkoelen en... smullen maar!

 


