
Stimuleren sensomotorische ontwikkeling: vullingen voor een bak of tafel: 

- papier uit de papierversnipperaar 

- rijst (eventueel gekleurd met ecoline) 

- ongepopte popcorn 

- vers gemaaid gras (pas op met allergieën!) 

- vogelzaad 

- 8 delen bloem, 1 deel babyolie (zogenaamd ‘cloud dough’, voelt heerlijk zacht en 

kan toch gemodelleerd worden) 

- Hooi 

- Plastic (paas)eieren, paashaasjes, kuikentjes en (plastic) bloemen 

- zand, maïskorrels, plastic of houten boerderijdieren, een boerderijtje  

- water, plastic vissen, bad-eendjes 

- scheerschuim 

- ijsblokjes en water 

- kiezelstenen en zand  

- fijn zand, flesjes met een dunne hals, een lepel 

- macaroni  

- fijn zand 

- veren 

Fijne motoriek stimuleren: Racebaan maken 

Samen de vorm meerdere keren tekenen op papier. Indien uw kind de ‘route’ onder knie 

heet kan de volwassene steeds meer loslaten en het kind zelf laten tekenen. 

Als de route klaar is kan er gekozen en geknutseld worden wie of wat over de racebaan 

gaat bijvoorbeeld een paard, een raceauto, een fiets etc.  

 

 

  

http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=2350&url=http%3A//www.bol.com/nl/p/base-toys-houten-boerderij-dieren/1004004012340479/&f=TXL&name=boerderijdieren


Verven met water 

 

Lekker buiten verven met water, en het voordeel is dat de tekeningen vanzelf verdwijnen 

en je dus opnieuw kan beginnen. 

Samen spelen 

- Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet (in de auto bijvoorbeeld) 

- Samen met speelgoedauto's door de kamer rijden 

- Een verkleedpartij  

- Torens bouwen en omgooien 

- Met poppen verhalen naspelen 

- Verstoppertje!  

- Doen alsof je een tijger (of ander dier) bent en elkaar achterna zitten 

- Lees samen een boek 

- Raak voelboeken aan en bespreek samen wat je ziet 

- Zing liedjes met veel beweging als 'wielen van de bus'  en 'hoofd, schouder, knie 

en teen' 

- Hou spontane dansfeestjes 

Zet een speurtocht uit 

Kinderen zijn natuurlijke onderzoekers en ze vinden het leuk om te verkennen. Het 

uitzetten van een speurtocht hoeft voor kleine kinderen helemaal niet moeilijk te zijn en 

kan gewoon in huis of in de tuin. Stuur je kind op een leuke missie om spullen te vinden. 

Laat hem bijvoorbeeld naar materialen met een specifieke kleur zoeken of naar objecten 

met een bepaalde vorm. Iets oudere kinderen kun je uitdagen door in de boekenkast 

naar een specifieke letter, woord of nummer te zoeken. 

 

 



Vergroot zingend de woordenschat 

Een methode waar ze op de kinderopvang al veel gebruik van maken, maar die ook thuis 

makkelijk toe te passen is, is zingend leren. Je leert je kind liedjes, maar tegelijkertijd 

leren ze ook letters, cijfers, dagen van de week of bijvoorbeeld lichaamsdelen. Je kunt 

grappige deuntjes maken over rijmwoorden en tot tien tellen, of liedjes zoals hoofd, 

schouders, knie en teen. Stimuleer het zingen in de auto, tijdens het spelen thuis en 

tijdens het badderen. 

Instopwerkjes: 

Maak in de deksel van een schoenendoos een gat. 

-Laat het kind voorwerpen in het gat stoppen. Denk aan autootjes, badeendjes, eitjes, 

plastic diertjes, dikke kralen. Benoem bij het aangeven van het voorwerp, het voorwerp 

eventueel met het gebaar. Om het kind de naam van het voorwerp te leren is het handig 

om een aantal keer het zelfde voorwerp achter elkaar te geven en te benoemen. Bijv: 5 

autootjes in het gat laten stoppen. Bij de kralen kun je de kleur van de kraal benoemen. 

-Je kunt ook twee gaten in het deksel maken, een groot gat en een klein gat, het kind 

moet dan bij ieder voorwerp kijken en passen in welk gat het voorwerp gestopt kan 

worden. (Wasknijpers, kleine potloden, rozijnendoosjes enz) 

 

-Je kunt ook een brievenbus gleuf in het deksel maken. Hierin moet het kind dan kaartjes 

stoppen (fijne motoriek) 

 

Sorteerwerkjes: 

Twee (vers-houd) bakjes waarin voorwerpen passen. 

 

-Geef het kind van ieder voorwerp een aantal identieke 

voorwerpen. Leg van ieder voorwerp 1 in de bak. Laat het kind 

vervolgens de overige voorwerpen sorteren. 

 

 

 

 

 

 

-Je kunt het kind ook hetzelfde voorwerp, maar dan op kleur laten 

sorteren. 

 

-Uitbreiden door het kind drie voorwerpen te laten sorteren. 

 



Werkblaadjes: 

In de bijlage vind u werkblaadjes die u samen met uw kind kunt doen. 

 

Site met werkblaadjes: 

https://spelenenleren.com/werkbladen-2/ 

 

 

https://spelenenleren.com/werkbladen-2/

