
 

Sneeuw maken
Met behulp van baking soda en scheerschuim heb je altijd een witte kerst
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf
ook maken. Wil jij een witte kerst? Maak het makkelijk en snel!

Duur : 15 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Taalontwikkeling: Schriftelijke taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar),
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

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

baking soda
scheerschuim of crèmespoeling 
kom of bak
garde of lepel 

keukenweegschaal 
evt. glitters

Benodigdheden

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de sensomotorische ontwikkeling van het kind tijdens deze activiteit. Het kind kneed in het witte
mengsel en voelt allerlei structuren. Met de fijne motoriek probeert het kind bijv. een sneeuwpop of sneeuwbal te
maken van het witte mengsel. Geef evt. opdrachtjes om uit te voeren (cognitieve ontwikkeling) of laat het kind zijn
eigen fantasie gebruiken om iets te maken van dit witte mengsel (beeldende expressie). Als de kinderen het witte
mengsel gebruiken om letters te maken of woorden te schrijven, stimuleert dit hun schriftelijke taalontwikkeling.

Wat gaan we doen?
Door deze techniek hoef je niet meer in spanning af te wachten wanneer het gaat sneeuwen. Je kan gewoon
zorgen voor je eigen sneeuw! We maken het met een paar ingrediënten en wat voelt het apart he?

 



 

Rollen maar met die sneeuwballen!
Doe 500 gram bakingsoda in een grote kom of bak. Vervolgens kun je scheerschuim of crèmespoeling toe gaan
voegen. Je hebt minstens een halve bus scheerschuim of crèmespoeling nodig. 

Voeg dit beetje bij beetje toe en mix het vervolgens goed door elkaar heen met een garde of lepel. 

Kijk zelf hoe je de sneeuw wilt hebben. Voeg meer scheerschuim of crèmespoeling toe indien nodig. 

Als je de sneeuw goed vindt kun je er mee gaan doen wat je wilt! Maak er bijvoorbeeld een mini sneeuwpop van! De
oudere kinderen kunnen er bijvoorbeeld ook mee gaan schrijven, bijvoorbeeld hun eigen naam of woorden die ze
geleerd hebben door middel van de woordkaarten.

Het voelt heerlijk aan en is natuurlijk een hele aparte beleving! Laat de kinderen vooral zelf ook lekker kneden en
voelen aan de sneeuw: apart he?!

Bron
http://www.essentialkids.com.au/activities/kids-worksheets/how-to-make-homemade-snow-20140701-
3b57v
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