expressieplacemat – kleine en grote activiteiten die bijdragen aan de motorische en creatieve ontwikkeling

Week 1 t/m 3

Zorg voor een speels karakter en maak het gezellig.

Stempelen
Laat uw kind stempelen met alledaags
materiaal en verf (aardappel, kurk, vork
enz).
Scheerschuim
Spuit wat scheerschuim op de tafel,
laat uw kind lekker experimenteren
met de handen in het schuim om
vormen, letters, cijfers en patronen te
maken.
Stoepkrijt
Laat uw kind een stoepkrijt tekening
maken. Dit kan een vrije opdracht zijn
maar het is ook leuk om je schaduw te
vangen bijv.

Zoutdeeg
Maak samen met uw kind zoutdeeg. Dit
is leuk om te gebruiken als klei maar
uw kind kan ook iets maken en het
hard laten worden of bakken. Dan kan
het ook nog geverfd worden.

Wc-rollen
Laat uw kind knutselen met lege wcrollen en/of lege verpakkingen. Maak
bijv. een knikkerbaan, eierdop of een
instrument. Veel knutselideeën zijn te
vinden op Pinterest.

Recept:
2 – 1 – 1-verdeling, je kan hiervoor een
kopje gebruiken of een bepaalde
hoeveelheid. Om zoutdeeg te maken
heb je de volgende ingrediënten nodig:
*2 kopjes (500 gram)
*witte bloem (geen zelfrijzend meel)
*1 kopje (250 gram) zout
*1 kopje (250 ml) water1 eetlepel olie

Modeshow
Laat uw kind zich verkleden in uw
kleding of laat ze zelf iets maken (bijv.
met een opengeknipte vuilniszak een
superhelden pak maken)

Kleedjes knippen
Vouw samen met uw kind een blaadje
4 keer dubbel. Laat uw kind met een
schaar vormen of patronen knippen. Bij
gebrek aan papier kan dit natuurlijk
ook met folders en kranten.

Keukenorkest
Laat uw kind potten, pannen, lepels uit
de keuken verzamelen en muziek
maken. Hoe klinken de geluiden van
verschillende materialen?

Ketting rijgen
Laat uw kind een ketting rijgen met
pasta, rietjes, kralen etc.

expressieplacemat – kleine en grote activiteiten die bijdragen aan de motorische en creatieve ontwikkeling
Zorg voor een speels karakter en maak het gezellig.

Het journaal
Laat uw kind van een doos eventueel
een televisie knutselen met een open
voorkant. Zijn of haar hoofd moet er in
passen. Uw kind kan dan het journaal
en het weerbericht vertellen.
Ritmes klappen
Klap of stamp een ritme, uw kind doet
dit na. Maak het steeds een beetje
moeilijker en draai de rollen ook eens
om.
Overige:
• Knippen en plakken met
folders/tijdschriften/kranten.
• Kaart maken en opsturen.
• Kleien
• Verven
• Tekenen/kleuren
• Schilderen met een penseel
en water op de stoep.

