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De maan! Kijk, de maan! Kinderen zien altijd en 

overal de maan. Met verbazing wijzen ze met hun 

vingertje in de lucht: ‘Daar! Daar is ie!’ De fasci

natie voor die zilveren of geeloranje bal die daar 

hangt in de lucht, is groot. Dan weer vol en rond, 

dan weer half of slechts een klein sikkeltje. De 

maan verrast, verveelt nooit en laat nooit in de 

steek. Waar we ook gaan, daar is de maan ook.   

In dit artikel ‘Kijk! De maan!’ staan drie activitei

ten die zijn geïnspireerd op dit fascinerende  

hemellichaam. Het past goed bij het katern ‘Dit 

ben ik’ en gaat vooraf aan de ontdekactiviteit  

‘Tiktak, tiktak’ waarbij Puk slaapt. Want als je 

slaapt, is het nacht en in de nacht schijnt de maan. 

De activiteiten sluiten ook goed aan bij de winter

maanden, sinterklaas en kerst. Kinderen gaan on

derzoeken en creëren met verschillende facetten 

van de maan.’

Auteurs: Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen (Artisjok & Olijfje)

Kijk! De maan!
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Voorbereiding
1.  Scheur per kind twee vellen aluminiumfolie in A5-

formaat af, plus een paar reservevellen.
2.  Knip voor ieder kind uit het zwarte kartonpapier 

een cirkel waar het gezicht van een peuter door-
heen past.

3.  Leg de vellen zwart kartonpapier en de lijm klaar 
op een aparte tafel.

4.  Pak voor ieder kind een rijstwafel of eierkoek in 
aluminiumfolie.

5.  Knip een cirkel uit het gele of grijze knutselvilt 
van ongeveer 10 cm doorsnede.

6.  Dek de tafel met tafelzeil.

Uitvoering
1.  Geef ieder kind een vel aluminiumfolie.
2.  Volg hoe de kinderen het materiaal onderzoeken. 

Wat doen ze ermee? Wat is hun reactie? Gaan ze 
eerst voelen met de handen of juist eerst kijken? 
En wat is hun reactie op hoe het aluminiumfolie 
vervormt onder hun handen?

3.  Geef kinderen die daarom vragen een nieuw vel. 
Ontstaan er nieuwe experimenten?

4.  Nodig de kinderen uit om kleine stukjes te maken 

van het aluminiumfolie. De kinderen experimen-
teren met trekken en scheuren.

5.  Geef ieder kind een vel zwart papier met een gat 
erin. Zet de lijm op tafel.

6.  De kinderen plakken de stukjes aluminiumfolie 
op het zwarte papier.

Afsluiting
De kinderen doen hun gezicht door het gat in het 
zwarte papier. Zo worden zij allemaal de maan.

Uitbreiding baby’s
• Pak het gele of grijze ronde lapje knutselvilt. Dit is 

‘de maan’. Leg de maan op een lichaamsdeel van 
de baby, bijvoorbeeld het voetje. Speel hiermee 
kiekeboe en gebruik onderstaand rijmpje.

• Vervang het woord voetje door een ander lichaams-
deel bijvoorbeeld: handje. Pas dan het rijmwoord 
ervoor aan in dantje.

Activiteit 1: De zilveren maan

Doel De kinderen onderzoeken, experimenteren, spelen en creëren met aluminiumfolie.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine of de 
grote groep 

Aan tafel Ochtend- of 
middagactiviteit 

• rol aluminiumfolie
• kartonpapier (zwart, A3)
• lapje knutselvilt (geel of grijs)
• lijm
• rijstwafels (of eierkoeken)
• schaar
• tafelzeil

Dip dap daantje
Hier is het maantje
Dip dap doetje
Kiekeboe doet het voetje
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Uitbreiding 1 - 4 jaar
• Sta met de kinderen in een kring. Zeg onderstaand 

rijmpje op en maak met de kinderen de 
bewegingen.

• Geef daarna ieder kind een in aluminiumfolie ver-
pakte rijstwafel of eierkoek. Laat de kinderen rea-
geren. De kinderen pakken de rijstwafel/eierkoek 
uit en eten deze op. Lees het gedicht Het mannetje 
dat de maan at voor.

Tips voor verwerking
• Gedicht ‘Het mannetje dat de maan at’, 

uit: Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos, 
Han G. Hoekstra, Meulenhoff (2001)

• Mannetje op de maan, Patou Estourgie, 
Graviant educatieve uitgaven (2015)

• André het astronautje, André Kuipers, Moon (2015)
• Kleine muis eet de maan, Petr Horácek, 

Gottmer (2015)
• Snel naar huis kleine muis, Britta Teckentrup,

 Gottmer (2013)

Eigen handelen
Deel de verbazing en de ontdekking van de kinderen met het materiaal. Observeer de verschillende  
manieren van materiaalverkenning bij ieder kind: voelen, kijken, luisteren, proeven, scheuren, kreuken, 
enzovoort. Geef kinderen die dat nog eens willen ervaren, steeds een nieuw vel aluminiumfolie.

Versje Bewegingen

Maan maan  -----------------------------------------------
lieve zilveren maan
Wat ben je vol en bol en helemaal rond.
Maar oooh! Je wordt klein, kleiner, kleinst. --------

Nu ben je helemaal verdwenen! --------------------
Maar aaah! Je begint weer opnieuw. ---------------
Je wordt groot, groter, grootst.
Maan, maan ------------------------------------------
lieve zilveren maan
Je maakt me blij, jij bent een echte vriend van mij!

Houd beide armen gebogen langs je gezicht omhoog.

Beweeg de gebogen armen langzaam naar voor je  
gezicht totdat de onderarmen elkaar raken.
Je gezicht zit verstopt achter de gebogen armen.
Open de gebogen armen langzaam totdat ze weer  
gebogen gespreid zijn.
Knuffel jezelf met de eigen armen.
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Voorbereiding
1.  Leg het meel, de zonnebloemolie, de tekenmate-

rialen, de teilen, de zilverkleurige theelepeltjes en 
de zilveren en gouden deksels klaar op een aparte 
tafel. Per vier kinderen is 1 pak meel voldoende.

2.  Dek de tafel met tafelzeil.

Uitvoering
1.  Alle kinderen doen een verfschort aan.
2.  Geef alle kinderen een teil. De kinderen ver-

kennen de teil.
3.  De kinderen draaien de teil om en leggen die voor 

zich neer. Zing het liedje: De maan is rond, de 
maan is rond, hij heeft twee ogen, een neus en 
een mond. De kinderen volgen met hun vinger de 
ronde vorm van de teil. Doe voor hoe ze de ogen, 

de neus en de mond op de teil kunnen tekenen. 
Herhaal dit een paar keer.

4.  Geef ieder kind ongeveer een kwart van een pak 
meel voor in de teil. De kinderen onderzoeken het 
meel.

5.  Doe er vervolgens een flinke scheut olie bij. De 
kinderen mengen de olie met het meel. Er ont-
staat een zacht, zanderig mengsel: maanzand. 
Doe er, als het nog te plakkerig is, wat meel bij.

6.  Schep het maanzand uit de teil op het tafelzeil.
7.  Voeg zilveren en gouden deksels toe. De kinde-

ren kunnen deze bijvoorbeeld in het maanzand 
afdrukken of verstoppen. Ondersteun met het 
versje van de volgende pagina.

8.  Zet tijdens het spelen de rustige pianomuziek 
Claire de lune op van Debussy.

Activiteit 2: Maanzand

Doel De kinderen maken zelf maanzand.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine of de 
grote groep 

In het speellokaal 
of de roepsruimte

Ochtend- of 
middagactiviteit 

• 6 appels
• deegroller
• zilveren en gouden deksels
• ingrediënten voor deeg: 

- 125 gram gezouten boter 
- 250 gram bloem 
- 125 gram suiker 
- 4 eetlepels water

• mengkom
• oven
• schilmesje
• ronde taartvorm
• tafelzeil
• tarwemeel
• teilen
• zilverkleurige theelepeltjes
• verfschorten
• zonnebloemolie
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Ik wil de maan
Jonathan Emmet
Van Goor (2015)

Papa pak je de maan voor mij? 
Eric Carle
Gottmer (2004)

Afsluiting
De kinderen mogen vrij spelen met de deksels en  
het maanzand. 
Verzamel na het spelen al het zand in een teil en  
doe dit in een grote bak of in de zand-watertafel. De 
kinderen kunnen er nog zeker een week mee spelen.

Uitbreiding 3-4 jaar
Bak met de kinderen een Franse taart van appel-
schijfjes. Schil de appels en snijd deze in schijfjes. 
De schijfjes lijken op een maan. Maak samen met de 
kinderen het deeg. Meng de zachte boter met bloem 
en water. Kneed dit met je handen tot een deeg.  
Bekleed de ronde taartvorm met het deeg. De kinde-
ren leggen de schijfjes appel in de taartvorm totdat 
deze helemaal bedekt is. Bestrooien met suiker, in 
de oven (30 minuten, 220 graden) en smullen van de 
maan!

Tips voor verwerking
• Muziek Clair de lune, Debussy

Eigen handelen
Geef kinderen die het meel en de olie niet met de handen willen aanraken, een zilverkleurig lepeltje  
om daarmee te roeren. Het kan zijn dat deze kinderen een hoge sensorische gevoeligheid hebben.  
Deze kinderen hebben iets meer afstand tot het materiaal nodig. Het lepeltje werkt dan letterlijk als een 
verlengstuk van de handen.

Versje Bewegingen

Achter donkere wolkjes --------------------------
Speelt het maantje kiekeboe
Zie, daar komt het weer eens kijken -------------
En het lacht mij vriendelijk toe
Kon ik het maantje grijpen heus 
Trok ik het even aan zijn neus -------------------

Bedek een deksel met maanzand.

Veeg het maanzand er weer af.

Knijp het kind voorzichtig in de neus.
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Voorbereiding
1.  Houd de doeken en lappen stof binnen 

hand   bereik.
2.  Leg alle tekenmaterialen klaar op een tafel.

Uitvoering
1.  Leg de lichtslang in de ruimte. Sluit deze nog niet 

aan.
2.  Laat de kinderen op eigen initiatief hierop af-

komen en de lichtslang aanraken. 
3.  Steek de stekker in het stopcontact; de licht-

slang gaat nu aan. Speel in op de reacties van de 
kinderen. 

4.  Maak de ruimte wat donkerder.
5.  Voeg de doeken en de lappen stof toe. Kunnen de 

kinderen het licht laten verdwijnen? En weer te-
voorschijn halen? Welke spelletjes ontstaan er?

6.  Haal de doeken en de lappen stof weg. Geef ieder 
kind een gekleurde sheet. Wat gebeurt er wan-
neer de sheet op de lichtslang ligt?

7.  Haal de sheets weg. Leg voor ieder kind een vel 
zwart papier (A3) op de grond en zet dit vast met 
tape. Leg er een wit en een geel potlood en/of 
krijtje bij. De kinderen tekenen op de grond bij de 
lichtslang op het zwarte papier.

Activiteit 3: Is ’s avonds het zonnetje moe

Doel De kinderen spelen met licht en donker.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine of de 
grote groep 

In het speellokaal 
of de groepsruimte

Als middagactiviteit 
laat op de dag in de 
winter wanneer het 
al wat donker wordt

• afplaktape
• verschillende doeken en lappen 

stof, zoals: poetsdoeken, 
theedoeken, sjaals en zakdoeken

• glow-in-the dark sterren en manen
• kwasten
• lichtslang
• zwart papier (A3)
• witte en gele potloden en krijtjes
• zwarte rijst of potgrond
• schaar
• gekleurde sheets,  

bijv. vliegerpapier of showtassen
• tafelzeil
• teil
• witte en gele verf
• rond geel vouwblaadje
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Uitbreiding baby’s
Zing onderstaand liedje voor de baby terwijl je  
die aan het wiegen bent. Vervang dan het woord 
‘zonnetje’ in de eerste regel voor de naam van de 
baby. En in de tweede regel het woord ‘wolkjes’ voor 
het woord ‘dekentjes’. 

Uitbreiding 3 - 4 jaar
• Leg tafelzeil op de grond en leg de vellen zwart  

papier hierop. Geef de kinderen na het tekenen op 
het zwarte papier bij de lichtslang ook nog een 
kwast en witte en gele verf. Ze verven op het  
zwarte papier. Eventueel krassen zij ook weer 
zwarte sporen met het tekenmateriaal in de verf. 
Zo werken ze laag op laag.

• Vul een teil met een kilo zwarte rijst of, eventueel, 
met potgrond. Verstop in de teil een setje glow-in-
the-dark sterren en manen. De kinderen zoeken de 
sterren en de manen in het donker.

• Geef de kinderen een rond geel vouwblaadje en een 
schaar. De kinderen knippen het ronde vouwblaadje 
helemaal op. Waar is de maan nu gebleven?

Afsluiting
Sluit af met het zingen en bewegen op onderstaand 
liedje. 

Liedje Bewegingen

Is ’s avonds het zonnetje moe --------------------
Dan dekken de wolkjes haar toe -----------------
Dan komt de zilveren maan ----------------------
In plaats van het zonnetje staan
Maar het maantje komt niet alleen -------------
Haar kindertjes staan om haar heen -----------
Het zijn sterretjes lieflijk en klein ------------
Die twinkelen en pinkelen in de maneschijn --

Leg twee handen op elkaar en leg je hoofd erop.
Houd twee handen voor je ogen.
Maak een boogbeweging met je armen.

Schud ‘nee’ met het hoofd en met een wijsvinger.
Wijs naar alle kinderen om je heen.
Prik met de vinger meerdere keren in de lucht.
Eindig met het maken van een boorbeweging met je armen.
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Een muts voor de maan
Sjoerd Kuyper
Lemniscaat (2012)

Wat is het mooi donker
Emiri Hayashi
Clavis (2012)

Midden in de nacht in mijn tuin …
Séverin Millet
Leopold (2014)

Dasje’s mooie nacht
Karen Saunders
Vries-Brouwers (2012)

Tips voor verwerking

Eigen handelen
Beperk je tijdens de activiteit tot de kleurnuances van geel en wit. Door je alleen op deze twee kleuren te 
richten, krijgen de kinderen de kans op een verdiepende manier kennis te maken met een bepaalde kleur.


