
Verdwalen– het Virus

Lekker thús oan it 
krystkeunsten mei in 
suchtsje corona

wat heb je nodig?
Papier, stiften en alles wat 
je zelf verder denkt nodig 
te hebben. Als je deze 
maak-potpourri downloadt 
op kekcultuureducatie.nl/
hetvirus en print op A3, dan 
heb je een placemat waarvan 
je tijdens de vakantie en 
kerstdagen steeds een 
ideetje uit kunt voeren. Deel 
je foto’s en/of filmpjes met 
#KEKkerst!

Kerst-maak- 
potpourri

Kan je kind nog niet (goed) lezen? Leg de opdracht dan uit.

Dit is een DIY KEK-wens van team KEK van Keunstwurk.  
Vormgeving Jelle F. Post. Wil je meer inspiratie voor thuis-
kunsteducatie? Kijk op kekcultuureducatie.nl/hetvirus.Geïnspireerd op “100 ideas” van Keri Smith

Maak van klei en 
een kerstbal een 

virusvreter

Lees je favoriete 
kerstverhaal online voor 

aan oma (of beppe)

Maak een 
routekaart van je 

huis en markeer je 
lievelingsplekken

Teken met krijt een 
voetstappen-stoep-

speurtocht. Van wie zijn 
ze? Wie doet er mee?

Meng met verf 
kleuren die je doen 
denken aan corona. 

Waarom?  

Maak een stopmotion-

animatie van een 

fantasietocht van de 

noordpool naar jouw huis

Anti-verveeloefening: 
slow-eten. Trek 15 
minuten uit om één 

oliebol te eten

Ga vijf minuten 
ondersteboven hangen. 
Welk goed idee voor de 

wereld bedenk je? 

Maak een kerststalletje 
met dingen uit de 

natuur, waar iedereen 
welkom is

Maak een pop-up 
winterlandschap 

van papier

Schrijf een (lie
fdes)

brief aan je Playstation/

Nintendo/Xbox

Leg corona uit aan 
een kerstengeltje in 

een strip

Schrijf een wens aan 
jezelf in 2022. En een 

voor de wereld.

Teken 24 dingen waar 
je blij van wordt in 

coronatijd

Maak een grappige 
tekening van wat de 

kerstboom in de kamer 
voelt en denkt

Knutsel je 
favoriete corona-

kerstmaaltijd

Zoek een kerstgedicht 
en schrijf en teken 

daar een antwoord op

Zoek een kunstwerk 
waar je een idee in 

ziet dat je in 2022 wil 
doen

Schrijf een geheim 
op papier, knip de 

brief kapot en plak de 
stukjes door elkaar op

Maak een grappig filmpje over 
twee mensen die geen afstand 
kunnen houden. Laat dit zien 

tijdens het kerstdiner.

Teken en schrijf een 
briefkaart met iets dat je 
wil onthouden uit deze 

tijd. Wie krijgt ‘m? 

Ontwerp een 
gebruiksvoorwerp om 1,5 

meter afstand te houden. In 
winterkleuren. 

Schrijf de achterflap van 

een avonturenboek over 

jezelf in coronatijd 


