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Opdrachtblad

>> Maak een kunstwerk   
met plantafdrukken << 

4-6 jaar (met hulp van een volwassene)

Benodigdheden

• hamer
•	 vellen	papier,	dikker	papier	is	fijn	 

maar gewoon tekenpapier kan ook
• eventueel: gekleurd papier
• plakband
• schaar
•	 snijplank	of	andere	stevige	plank
•	 pincet	of	keukenmesje
•	 bloemen,	blaadjes,	grassen
•	 papierlijm

>> Stap 1
Bloemetjes zoeken
Zoek samen met een volwassene naar  bloemetjes, 
blaadjes en grasjes in huis, in je tuin of tijdens een 
 ommetje in de buurt. Pluk enkele bloemetjes en 
 gekleurde blaadjes.  
Vraag altijd even of je de  bloemen en blaadjes mag 
afknippen. Witte bloemen doen het niet zo goed omdat 
die geen kleur afgeven, gras doet het wel goed.

>> Stap 2
Handen wassen
Na het verzamelen is het een goed idee om even 
je  handen te wassen.
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>> Stap 3
Papier neerleggen
Leg een vel papier op de snijplank. 

>> Stap 4
Bloemetje neerleggen
Leg een bloemetje, blaadje of grasspriet zo plat 
 mogelijk op het papier.

>> Stap 5
Papier vastplakken
Leg er nog een vel papier overheen. 
Plak de twee vellen papier aan elkaar  
met een stukje plakband.

>> Stap 6
Timmeren
Timmer voorzichtig op de plek waar het bloemetje ligt,  
pas op je vingers!

>> Stap 7
Even spieken
Kijk af en toe tussendoor of je al een beetje  
kleur op het papier ziet.
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>> Stap 8
Papier loshalen
Haal de vellen papier van elkaar en peuter het platgeslagen 
plantje van het papier. Doe dit een beetje voorzichtig, het 
papier is nat geworden en het kan daardoor een beetje 
teer zijn.

>> Stap 9
Herhalen
Sommige planten geven veel kleur af en  
sommige minder, probeer het maar  
gewoon uit.

>> Stap 10
Teken er iets bij
Als het l papier droog is kun je er ook nog in tekenen. 
Teken er bijvoorbeeld met potlood poppetjes of dieren in. 
Wat kun jij erbij verzinnen?
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Opdrachtblad

>> Maak een kunstwerk   
met plantafdrukken << 

6-10 jaar

>> Stap 1
Bloemetjes zoeken
Zoek naar bloemetjes, blaadjes en grasjes in huis, in je 
tuin of tijdens een ommetje in de buurt. Knip enkele 
 bloemetjes en gekleurde blaadjes af. Misschien wil iemand 
wel een wandeling met je gaan maken en je helpen zoeken. 

Vraag altijd even of je de bloemen en blaadjes mag af-
knippen. Witte bloemen doen het niet zo goed omdat die 
geen kleur afgeven, gras doet het ook goed.

>> Stap 2
Handen wassen
Na het verzamelen is het een goed idee om even  
je handen te wassen.

Benodigdheden

• hamer
•	 vellen	papier,	dikker	papier	is	fijn	 

maar gewoon tekenpapier kan ook
• eventueel: gekleurd papier
• plakband
• schaar
•	 snijplank	of	andere	stevige	plank
•	 pincet	of	keukenmesje
•	 bloemen,	blaadjes,	grassen
•	 papierlijm
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>> Stap 3
Papier neerleggen
Leg een vel papier op de snijplank. 

>> Stap 4
Bloemetje neerleggen
Leg een bloemetje of blaadje zo plat mogelijk  
op het papier.

>> Stap 5
Papier vastplakken
Leg er nog een vel papier overheen.  
Plak de twee vellen papier aan elkaar  
met een stukje plakband. 

>> Stap 6
Timmeren
Timmer voorzichtig op de plek waar het bloemetje ligt, 
spiek af en toe tussendoor of er al kleur op het papier  
verschijnt.

>> Stap 7
Papier loshalen
Haal de vellen van elkaar en peuter het  
platgeslagen plantje van het papier.  
Doe dit een beetje voorzichtig, het papier  
is nat geworden en het kan daardoor een  
beetje teer zijn
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>> Stap 8
Herhalen
Sommige planten geven veel kleur af 
en  sommige minder, probeer het maar 
 gewoon uit, het is leuk om een beetje 
te  experimenteren.

>> Stap 9
Vormen uitknippen
Als je voldoende kleuren en vormen hebt ga je ze uit-
knippen en op een ander papier leggen. Gekleurd papier 
is ook leuk! Schuif wat heen en weer met de vormen 
zodat er een mooi kunstwerk ontstaat. Ben je tevreden, 
dan plak je ze op.

>> Stap 10
Teken er iets bij
Als het papier droog is kun je er ook 
nog in tekenen. Teken er bijvoorbeeld 
met potlood mensen in. Wat zijn ze 
aan het doen, is iemand er alleen 
of zijn er meer mensen of misschien 
wel dieren?
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Opdrachtblad

>> Maak een kunstwerk   
met plantafdrukken << 

10-14 jaar

>> Stap 1
Bloemetjes zoeken
Verzamel bloemen, bladeren en grassen.  
Dikke leerachtige bladeren werken niet zo goed.

>> Stap 2
Experimenten
Het is goed om eerst te experimenten: welke bloemen/
planten doen het goed, welke minder? 

Benodigdheden

• hamer
•	 vellen	papier,	dikker	papier	is	fijn	 

maar gewoon tekenpapier kan ook
• eventueel: gekleurd papier
• plakband
• schaar
•	 snijplank	of	andere	stevige	plank
•	 pincet	of	keukenmesje
•	 bloemen,	blaadjes,	grassen
•	 papierlijm
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>> Stap 3
Papier voorbereiden
Leg een plantdeel tussen twee vellen papier.  
Zet de vellen vast met plakband. Dat voorkomt  
verschuiven tijden het timmeren. 

>> Stap 4
Timmeren
Timmer de pigmenten uit de planten, kijk tussendoor of 
de kleuren al overgaan op het papier.

>> Stap 5
Papier loshalen
Verwijder de plantenresten voorzichtig  
van het papier, het papier is nu vochtig  
en kan daardoor teer zijn.

>> Stap 6
Tekenen
Vervolgens ga je in je kunstwerk tekenen. Je kunt ervoor 
kiezen om de vormen eerst uit te knippen en op te plak-
ken of je gaat direct tussen je gedrukte kleuren tekenen. 
Let er wel op dat het papier droog is voordat je erop 
gaat tekenen.

Probeer voor- en achtergrond bij elkaar te  betrekken. Als 
je met stift tekent zullen de vormen er meer uit springen 
dan met potlood. Misschien kun je ver schillende teken-
materialen combineren.


