Motoriektips
1. Kleien
Kinderen kunnen uren spelen met klei. Tijdens het kleien worden veel verhalen verzonnen en
speelt de fantasie een grote rol. Heb je thuis geen klei of vind je het leuk om zelf klei te maken.

klik hier
2. Scheerschuim
Spelen met scheerschuim is altijd een feest. Hiermee kunnen de kinderen de fijne motoriek
oefenen. Spuit de scheerschuim op tafel of op een dienblad en je hebt uren speelplezier. Let op:
de kinderen kunnen vies worden. Een schort of oud shirt is aan te raden.
3. Kralen rijgen en strijkkralen
Het rijgen van kralen is een zeer goede motorische oefening. Heb je geen kralen in huis? Je kunt
zelf kralen maken van brooddeeg. Heb je rietjes in huis? Knip die dan steeds klein en rijg de
stukken in een reeks aan een koord.
4. Open en dicht
Ga thuis aan de slag met sluitingen. Speel bijvoorbeeld eens winkeltje. Hang wat kleding op en
maak papiergeld. Laat de klant steeds kleding passen Ritsen, knopen, schuifknopen, strikken …
doe dit door middel van jassen aan en uitdoen met daarbij het oefenen van de rits sluiten.
Broeken open en dicht. Veters stapsgewijs strikken. Iedere dag een stapje verder, oefening baart
kunst. Van proberen kun je leren!
5. Knutselen met verschillende materialen
Wat kun jij allemaal maken van een leeg melkpak, doos of wasmiddelfles? Laat de creativiteit de
vrije loop.
6. Stoepkrijt
Teken met stoepkrijt in de tuin. Maak van karton een vizier zodat ze schilderijen maken. Maak
hinkelpaden of een twisterveld en spelen maar!
7. Wat voel ik?
Leg verschillende voorwerpen van verschillende vormen onder een theedoek en voel welke vorm
een voorwerp heeft. Welke voorwerpen in huis hebben deze vorm nog meer?
8. Vouwen
Op welke manieren kun je een vouwblaadje vouwen en wat kun je er allemaal van maken?
Benoem de vormen.
9. Mondmotoriek
Neem een lepeltje tussen de lippen en probeer zo een balletje voort te bewegen. Maak er een
spel van. Wie is er het eerst aan de overkant?
10. Speeldeeg maken

klik hier

