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Fijn! Winter!
Activiteiten die je kan doen 
om de fijne motoriek te 
stimuleren, thuis of in de 
klas.
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BENODIGDHEDEN

 BESCHRIJVING ACTIVITEIT.

WAT STIMULEER JE?
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Laat het kind de zelfhardende klei 
met twee handen zacht kneden. Dan 
maakt het kind een bol en duwt deze 
tussen de handpalmen een beetje 
plat. 

Laat dan de platgedrukte bol klei 
door het kind op de tafel neerleggen 
en er een waxinelichtje indrukken. 
Vervolgens haalt het kind het 
waxinelichtje er weer uit en maakt 
deze afdruk iets groter met de 
toppen van de vingers.

Als laatste versiert het kind de 
waxinelichthouder met strijkkralen. 
Dit doet het kind door één voor één 
verschillende kleuren strijkkralen in 
de hand te verstoppen en ze dan één 
voor één in de klei te duwen met één 
hand.  

Waxinelichthouder

● Zelfhardende klei
● Strijkkralen
● Waxinelicht

● Visuele perceptie
● Pincetgreep
● Doseren van kracht
● Manipulatie
● Oog-handcoördinatie

http://www.stapdoor.nl
https://www.stapdoor.nl/het-boek/
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Het kind pakt eerst een ronde 
Knexx vorm waaraan acht Knexx 
stokken bevestigd kunnen worden. 
Deze pakt het kind één voor één op 
in de hand door ze tussen duim en 
wijsvinger te pakken en naar de 
handpalm te verplaatsen. Daarna 
neemt het kind ze één voor één uit 
de hand met de duim en wijsvinger 
en duwt ze in de ronde knexx vorm. 
Laat het kind twee keer vier stokken 
tegelijk in de hand nemen.

Als laatste bevestigd het kind aan 
alle Knexx stokken een driehoekig 
stuk Knexx. Deze worden ook weer 
één voor één in de hand verstopt en 
daarna één voor één bevestigd aan 
de Knexx stok. Laat het kind twee of 
drie driehoekige Knexx stukken 
tegelijk in de hand nemen. 

Knexx Sneeuwvlok

● Eén ronde Knexx vorm met 
acht openingen

● Acht Knexx stokken
● Acht driehoekige Knexx 

vormen

● Visuele perceptie
● Pincetgreep
● Doseren van kracht
● Tweehandig samenwerken
● Oog-handcoördinatie

http://www.stapdoor.nl
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Knijper Sneeuwpop

● Houten knijpers
● Witte verf
● Lijm
● Rode pompons
● Gekleurde stukjes wol
● Zwarte stift

● Visuele perceptie
● Pincetgreep
● Tweehandig samenwerken
● Manipulatie
● Oog-handcoördinatie

Laat het kind eerst de houten 
knijpers wit verven. Na het drogen 
wordt de rode pompon aan de 
knijper vastgelijmd. De sjaal van de 
sneeuwpop maakt het kind met een 
stukje wol door het om de knijper 
heen te knopen. 

Als laatste pakt het kind een zwarte 
stift en tekent de ogen, de mond en 
de knopen op de knijper.

Zo ontstaat er een knijper 
sneeuwpop!

Tip: Gebruik een lijmpistool om de 
pompons aan de knijper vast te 
maken. 

http://www.stapdoor.nl
https://www.stapdoor.nl/het-boek/
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Sneeuwvlok van 
strijkkralen

● Strijkkralen wit
● Strijkkralen mal
● Strijkijzer
● Bakpapier

● Visuele perceptie
● Pincetgreep
● Manipulatie
● Oog-handcoördinatie

Laat het kind witte strijkkralen 
verzamelen. Daarna pakt het kind 
zoveel mogelijk strijkkralen één 
voor één in de hand door ze tussen 
wijsvinger en duim op te pakken en 
ze vervolgens één voor één in de 
handpalm te verstoppen.. 

Vervolgens plaatst het kind de 
strijkkralen op de strijkkralen mal in 
de vorm van een sneeuwvlok door 
ze één voor één uit de handpalm 
naar de vingertoppen te 
verplaatsen. 

Als alle strijkkralen op zijn plek 
zitten op de strijkkralen mal, is het 
tijd om met een strijkijzer en een 
bakpapiertje de strijkkralen aan 
elkaar te smelten. Hiervoor is een 
volwassene nodig.

http://www.stapdoor.nl
https://www.stapdoor.nl/het-boek/
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Sneeuwpop van wc rol

● Wc rol
● Wit papier of witte verf
● Lijm
● Oogjes
● Twee gekleurde pompons
● Zwarte stift
● Chenilledraad
● Gekleurd papier

● Visuele perceptie
● Pincetgreep
● Doseren van kracht
● Tweehandig samenwerken
● Oog-handcoördinatie

Het kind maakt de wc rol wit door 
deze te schilderen of een wit papier 
er omheen te plakken. Vervolgens 
knipt het kind een stukje 
chenilledraad af van ongeveer 6 cm 
en bevestigt deze met de twee 
pompons aan de zijkanten als 
oorwarmers. Van een gekleurd 
papier worden twee stroken geknipt 
voor de sjaal. Eén (langste) wordt 
rondom de wc rol geplakt en de 
andere (korte) wordt als uiteinde 
aan de sjaal geplakt. Van een oranje 
papier wordt een neus geknipt en 
opgeplakt. De oogjes worden op de 
plek geplakt en met een zwarte stift  
worden de wenkbrauwen, mond en 
knopen getekend. 

Klaar is de sneeuwpop!

http://www.stapdoor.nl
https://www.stapdoor.nl/het-boek/
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