Puffy Paint sneeuwpop met
scheerschuim en glitter
Duur
Ontwikkelingsgebied
Doelgroep
Locatie

:
:
:
:

15 minuten
Creatieve ontwikkeling
vanaf 4 tot +/- 7 jaar
Binnenruimte

Wat heb je nodig?
scheerschuim
witte knutsellijm
glitters
stevig papier of canvasdoek

bakjes om te mengen
penselen
schaar

zwart papier voor hoed
papier voor oogjes
oranje papier voor neus

Voordat je begint
Let op: gebruik echt de witte knutsellijm en scheerSCHUIM, geen gel! Knip de vormen van de hoed, ogen en
neus voor indien je hele jonge kinderen in de groep hebt. Zo kan dit na het verven door de kinderen opgeplakt
kan worden.

Uitleg activiteit
Voor de basis van de Puffy Paint heb je twee ingrediënten nodig: het scheerschuim en de lijm. Het is simpel:
doe wat scheerschuim en wat lijm in een bak en roer het door. Het is de bedoeling dat het een soort
verf-achtige substantie krijgt. De verhouding tussen het schuim en de lijm is 1-op-1, oftewel; voor elke eetlepel
scheerschuim, gaat er een eetlepel lijm bij. Nu we de basis hebben, is het tijd om wat glitter toe te voegen!
Voeg zoveel glitter toe als je wilt.
Als je de juiste glitterverf hebt gemaakt is het tijd om je creatieve geest los te laten op het papier, en lekker te
gaan schilderen. Wees niet bang om een wat dikkere laag te gebruiken; dat versterkt het 3D-effect alleen maar.
Maak dus een leuke sneeuwpop en rondom nog wat sneeuwvlokjes. Kleine kinderen vinden het nog best heel
moeilijk dus help hen hierbij.
Staat de basis van de pop op papier dan kun je hier de voorgeknipte hoeden, neuzen en ogen op leggen. Het
mooie is dat dit natuurlijk blijft plakken. Dit is ook meteen het lastige voor de kinderen want als het niet op de
goede plek zit dan moet je met de vingers in de puffy paint. Gebruik dan eventueel een schaar om het
makkelijkere op te tillen.
Het eindproduct heeft een paar uur nodig om te drogen. Leg het op een plat oppervlak, zodat de verf niet uit
kan lopen. Na een paar uur, het ligt eraan hoe dik de laag verf is, is de Puffy Paint droog en gehard. Dit zie je
aan de verf: die is niet glanzend meer, maar wat doffer. Nu kun je de gemaakte kunstwerken ophangen waar je
maar wilt!
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