
 
 
 
 
 
 
Themabrief Kunst 
 
De komende weken ontdekken we met onze peuters KUNST. Kunst is overal!!!  
Peuters horen muziek en zien hoe muziek gemaakt wordt. Ze zien mensen dansen en horen 
mensen zingen. Zij zien schilderijen en platen in prentenboeken die door kunstenaars gemaakt 
zijn. Ook horen ze rijmpjes en versjes en maken zo kennis met poëzie. Kinderen zijn dol op 
voorlezen en maken zo kennis met literatuur en theater als ze mee gaan naar een voorstelling van 
broertjes of zusjes op school. Ook peuters zien beelden en kunstobjecten op de hoek van de straat  
of in het park. En denk aan sommige gebouwen, dat zijn ook echte kunstwerken! 
 

Kunst, dat is dus van alles.  

 
Kunst maken is niet moeilijk: we kunnen scheuren, knippen, plakken, kleien, verven. Wat heb je 
daarvoor nodig? Verf om te verven, klei om te kleien, papier om te scheuren, lijm om te plakken, 
een schaar om te knippen.  Een mooi lijstje erom heen en je hebt een echt kunstwerk!!!  
Zo kunnen we ons eigen museum maken. Maar ook dansen, zingen en muziek maken is kunst. 
 
Op de groep gaan we aan de slag met andere materialen zoals bijvoorbeeld, knex en mozaïek 
daar kun je mooie ”kunstwerken” van maken. In de zandtafel komt gekleurde rijst, ook mooi en 
heerlijk om mee te spelen.  In de ontdekhoek onderzoeken de peuters verschillende natuurlijke 
materialen waarmee ze zelf kunstwerken kunnen maken.                                                       
Misschien kan je peuter iets moois meenemen van thuis: een schelp of gekleurde steentjes, een 
mooi doosje…..  
 
We lenen boekjes van de bibliotheek over kunst/ kleur en vorm.    
Oa: Nijntje in het museum, Nijntje wordt kunstenaar, een fluit voor Nijntje van Dick Bruna. Blauwtje 
en Geeltje van Leo Lionni 
 
Als je met je peuter door de wijk wandelt, fietst of rijdt, kijk dan eens of er kunst te ontdekken valt. 
Misschien staat er een beeld waar je kind op kan klimmen of onderdoor kan kruipen. Zijn er 
schilderijen te zien in een winkelcentrum?   Kunst is overal om ons heen.  
 
 


