
 

Oefen je mee ?  

 

Wat heb je nodig ?   

 een kinderschaar  

 smalle strookjes papier 

 lijm 

 werkblaadje met afbeelding van de krokodil   

(zie werkbundeltje) 

 

Hoe ga je te werk ? 

 Zorg voor een aangepaste kinderschaar en een juiste hantering van de schaar. (Alle tips & 

tricks kan je hieronder nog eens doornemen.) 

 Laat je kleuter vrij knippen in de smalle strookjes papier.  

 Als je kleuter goed geoefend heeft, kan hij/zij deze kleine stukjes kleven in de bek van 

de krokodil. 

             Veel knip- en kleefplezier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knip je mee ? 
Tips & tricks 

1. Zorg voor een aangepaste kinderschaar. 
Het knippen wordt aangeleerd met een aangepaste kinderschaar. Een kinderschaar heeft omwille van 

de veiligheid een kleiner bekje en een afgeronde, stompe punt.  

 

Er bestaan kinderscharen in alle soorten en maten. Zorg dat de schaar is aangepast aan de grootte van 

de kinderhand. De vingers moeten in de holtes van de schaar passen, zonder dat ze wegglijden. 

 

Het is ook belangrijk om een schaar aan te bieden die goed knipt en vlot open en dicht kan. 

 

De meeste kinderen knippen rechtshandig.  Een standaardschaar is dus ontwikkeld voor rechtshandig 

gebruik. Toch zijn er kinderen met een duidelijke voorkeur om linkshandig te knippen. Voorzie dan een 

linkshandige schaar ! 

 

2. Om correct te leren knippen is een juiste kniphouding zeer belangrijk. 
Het kind moet goed rechtop zitten. Met de voorkeurshand neemt de kleuter de schaar in de juiste 

greep. Hij houdt de schaar recht naar voren, weg van zijn buik. De elleboog van de kniparm rust tegen 

het lichaam.  De andere hand is de steunhand, die houdt het papier vast en stuurt bij waar nodig. 

 
KNIPTIP ! 

Wanneer het kind moeite heeft om zijn elleboog op de juiste plaats te houden, kun je een knuffel of dergelijks 

onder de arm laten knellen. 

 

3. Hantering van de schaar  
De duim steek je in de bovenste opening. De middelvinger in de onderste. 

De wijsvinger vooraan om de schaar te sturen en de resterende vingers blijven 

opgekruld tegen de handpalm. Deze greep heeft de voorkeur ! 

(zie foto) 

Wanneer de opening onderaan te groot is, mogen de resterende  

vingers mee in de grote opening. Kleuters die liever knippen 

met de wijsvinger erbij, stoppen die ook in de grote opening. 

 

KNIPTIP ! 

Om het kind eraan te herinneren de duim naar boven te houden                                                                                                     

tijdens het knippen, kun je op de bovenkant van het schaartje een                                                                                

gezichtje tekenen of een kleine sticker plakken. 

 


