
 Om te kleuters hun motoriek extra te laten oefenen, laten we weer enkele foto’s zien . We 

hebben gekozen voor materialen die jullie meestal thuis wel hebben.  

Op school oefenen we op de grote en fijne motoriek.  

o Grote motoriek zijn vooral bewegingsoefeningen die we in de turnzaal bij juf Karin doen. 

Enkele voorbeelden die jullie thuis kunnen doen: lopen, springen, fietsen, dansen, 

wandelen, voetballen, met een bal gooien, ...  

o Met fijne motoriek zijn we veel bezig op school. Denk maar aan kleuren, schilderen, 

kleien, prikken, knippen,scheuren, met parels spelen, ... 

Maar ook thuis oefenen de kleuters vaker dan je denkt: zelf helpen met aankleden (rits, 

knoopjes, klitteband, ...), drinkbeker open/dicht doen, gezelschapsspel spelen (pion 

verplaatsen), tanden poetsen, haren kammen, boterham smeren, helpen in de keuken, ...  

 Enkele voorbeelden om te rijgen met wc-rollen, pasta, cornflakes, rietjes, ... Je kan rijgen op een 

stokje, oude veter, touwtje, ... Rietjes of spaghetti door kleine gaatjes steken van een vergiet of 

een wc-rolletje (gaatjes erin maken).  

 

 Kijk ook zeker terug op de website naar opdracht 16 ‘tellen met wasknijpers’. Spelen met 

wasknijpers is zeer goed om de fijne motoriek te oefenen (bij de2,5-jarigen kleuters ligt de 

nadruk dan niet op tellen!)  



 Hopelijk schijnt het zonnetje nog veel! Dan kunnen de kleuters fijn buiten spelen. Hier enkele 

leuke spelletjes om de motoriek te oefenen en met water te spelen!  

 Buiten spelen met stoepkrijt:  

Laat de kleuter op zijn/haar buik liggen en heen en weer bewegen, zo maak je een grote cirkel.  

Je schaduw omtrekken (of op de grond liggen) en jezelf tekenen.   

Een parcours tekenen en de kleuters laten volgen.  

 

 

 

 

 

 Techniek rollen:   

Wie thuis klei heeft, kan de kleuter dit zeker laten oefenen met klei. Je kan ook gemakkelijk zelf 

speeldeeg maken (zie recept). Doe zeker zelf mee en doe voor hoe je een een bolletje rolt. Laat 

ze kleine en grote bolletjes maken.  

Met een restje aluminiumfolie of krantenpapier kan hij/zij ook propjes rollen. Deze propjes 

kunnen ze dan ergens opplakken (bv een 

tekening).  


