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SPELREGELS
• Parfumolie (in de bruine flesjes) is 100% natuurlijk. Maar 
als het in de ogen of mond terecht komt, kan het irriteren 
omdat het sterk geconcentreerd is. Dus bewaar de parfumolie 
buiten bereik van kinderen en laat ze het alleen onder jouw
toezicht gebruiken.
• De parfumflesjes zijn van glas. Ze kunnen een stootje 
hebben maar uiteindelijk wel kapot vallen. • Belangrijk: kinderen met een notenallergie kunnen helaas niet 
aan deze workshop deelnemen. Ook de parfumolie bevat amandel-
olie. Amandelolie is heel zacht en verzorgend voor de gevoelige 
kinderhuid maar kan sporen van noten bevatten.
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Dit Kinderparfumpakket is 100% natuurlijk en gebaseerd 

op kinderaromatherapie. D.w.z. op basis van natuurlijke 

bloemen– en plantenextracten. Elk aroma heeft zijn eigen 

geur en werking. Zo werkt lavendel ontspannend, 

vrolijkt mandarijn op en geeft citroen verfrissing. 

Dus uiteindelijk heb je een heel speciaal parfum!

INHOUD 

10 parfumflesjes met dopjes, 5 geuren, amandelolie, 

glitters, parfumdoosjes en versiersels om je parfum 

mooi in te pakken. 

BENODIGDHEDEN
     • Pen + papier voor het geurspelletje.

          • Blinddoek voor geurspelletjes.

  • Schaar, plakband en lijm voor het 

   versieren van de doosjes.
       • Eventueel kleurtjes om op het doosje 

      te tekenen/kleuren.

TIP 1:  BEAUTYMIDDAG

Maak van het kinderfeestje een 

echte beautymiddag met 

kindermake-up, spiegeltjes, 

nagellak, haaraccessoires enz.

TIP 2: PARFUMFLESJE 

BESCHILDEREN

Bij hobbywinkels en verfwinkels kun 

je glasverf kopen en zo samen met de 

kinderen hun parfumflesje beschil-

deren. De verf hoef je alleen maar te 

laten drogen. Dus dit zou je na stap 

2 kunnen doen. 

TIP 3: GEUREND BRIEFPAPIERMaak samen met je kind 
geurend briefpapier door 
op een tissue, een paar druppels parfumolie te druppelen en vervolgens 

een nacht in een afge-sloten zak met het brief-
 papier laten staan.

VERSIE 2: ZINTUIGSPELLETJEDoe de kinderen een blinddoek om en….1. Geur: Laat ze geuren ruiken & raden2. Voelen: Laat verschillende voorwerpen voelen zoals een dennenappel, een blokje lego, een veertje….3. Smaak: Laat verschillenden dingen proeven zoals een theelepeltje honing, een pepernoot enz. 
TIP: je kunt ook een combinatie maken of de zintuigspelletjes verder uitbreiden. Een andere tip is een geuren-memory te maken om kinderen geuren te laten ontdekken en raden. 

   VERSIE I: GEURSPELLETJE
1. Geef de kinderen een notitieblaadje en een pen
2. Doe van elke geur 1 druppel op een reepje papier/karton
3. Geef elke geur een nummer

4. Laat de geuren ruiken en de kinderen opschrijven waar 
     ze het aan doet denken.
5. De geur die ze het lekkerste vinden kunnen ze gebruiken voor hun parfum.

    Het mogen ook meerdere geuren zijn, ze combineren allemaal met elkaar
TIP:   Je kunt op internet afbeeldingen van de geuren (bloemen/planten) downloaden. 
Laat ze raden welke geur bij welke afbeelding hoort. 

3STAP 3: VERSIEREN

Laat de kinderen het 
     doosje versieren.

1. Laat de kinderen 10-15 druppels parfumolie in het parfumflesje doen. Ze kunnen de geuren met elkaar combineren als een echte parfumeur.2. Dan de glitters en amandelolie erbij laten doen3. Druk het rollerdopje erop (hiervoor is een ouder nodig)4. Schudden voor gebruik

Ga je ook badschuim/douchegel maken, gebruik dan ook 10-15 druppels. Maak je badzout, doe dan maar 5 druppels in je badzout. 

2STAP 2: JE EIGEN PARFUM MAKEN

1STAP 1: SPELLETJES
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