
 

Kippige keukenhandschoen
We knutselen een kip van een keukenhandschoen

Het moet niet veel gekker worden: van keukenhandschoenen maken we hippe kippen. 

Leuk dat dit is! Doe ook mee!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• plastic keukenhandschoenen

• elastiekjes

• divers papier naar keuze

• stiften

• sterke lijm

• schaar

• overig decoratiemateriaal naar keuze (veren, 

plakoogjes, eieren)

Wat heb je nodig? 

 



 

Aan de slag! 
• We knutselen een kip met behulp van een keukenhandschoen! Praat er eerst eens over met elkaar: 'Hoe ziet een kip 

er uit? Heb jij wel eens een kip gezien? Wat vind je opvallend aan dit dier? Bestaan er verschillende kleuren kippen of 

is er maar één soort op de wereld?'

• Blaas de handschoen op en zet de onderkant vast met een elastiekje.

• Krul de onderkant van de handschoen vervolgens op zodat deze kan staan. Als je het netjes omvouwt zul je zien dat 

het op een klein mandje lijkt.

• Maak er met diverse versieringen een leuke kip van. Laat de kinderen hier hun eigen fantasie voor gebruiken! Knip 

bijvoorbeeld wat gras van een dubbelgevouwen groen A4-papiertje en krul dit wat op met een schaar. De kinderen 

kunnen zelf vleugels, ogen en/of andere eigenschappen tekenen met stift. Je zou hier ook decoratiemateriaal voor 

kunnen gebruiken zoals plakoogjes, veren en/of karton. Zorg er dan wel voor dat je sterke lijm gebruikt.

• Klaar? Geef de kip een mooi plekje of zet ze bij elkaar op de thematafel!

De jongste kinderen hebben waarschijnlijk hulp nodig bij bepaalde stappen, maar dat maakt dit niet tot een ongeschikte 

activiteit! Laat hen het eerst gerust proberen voordat je ze verder helpt. Het is het allerleukste als je hen vrij laat in het 

beplakken en versieren van de kip, zodat zij dit echt zelf maken. Ondertussen kun je erover praten met hen: 'Waar zitten de 

ogen? Waar zit de 'kam' van de kip? Waar zitten de vleugels?'
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