Rolletjes doolhof
Knutsel een eigen doolhof en laat er een balletje doorheen rollen
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we een balletje doorheen
laten rollen. We maken het moeilijk door een bepaald circuit te volgen. Een pittige
uitdaging.
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Creatief, Spel

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

•
•
•
•

Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Zelfstandigheid

Wat heb je nodig?
• ondiepe lege doos of deksel
• wc-rolletjes
• stuiterballen of ping pong balletjes

•
•
•
•

dubbelzijdig tape
gekleurd papier
lijm
schaar

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de fijne motoriek tijdens dit doolhof spel. Het kind probeert het balletje door de wc-rolletjes te rollen.
Daarnaast gebruikt het kind ook zijn fijne motoriek bij het knutselen van het doolhof. Bij het knutselen van het
doolhof gebruikt het kind zijn eigen fantasie (beeldende expressie). Waar gaan we de wc-rolletjes plaatsen?
Verder stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling door te bespreken wat een doolhof is en hoe een doolhof er uit
ziet. De cognitieve ontwikkeling stimuleer je door samen de kleuren te benoemen die er in het doolhof gebruikt zijn.
Het kind kan zelfstandig proberen om het spelletje uit te voeren. Bied alleen hulp waar nodig is.

Introduceer de activiteit
Vertel dat we een doolhof gaan knutselen. Maar wat is een doolhof? Wat moet je doen in een doolhof? En hoe ziet
een doolhof er uit? Is er al wel eens iemand in een doolhof geweest? etc. Ga hier samen over in gesprek voordat
je met de activiteit begint.

Knutselen maar!
Maak samen het doolhof door in een deksel of een ondiepe doos wc-rolletjes vast te plakken met dubbelzijdig tape
of eventueel met sterke lijm (van een lijmpistool). Plak nu met tape het gekleurde papier op ieder wc-rolletje.
Maak een aantal gekleurde kaartjes die overeenkomen met de kleuren die je op de wc-rolletjes hebt geplakt (zie
foto). Leg nu deze kaartjes voor jezelf neer. Probeer nu een balletje (bijvoorbeeld een stuiterbal) op volgorde van
de gekleurde kaartjes door de wc-rolletjes te rollen. Een echte uitdaging!
De rolletjes aan de rand van de doos zijn het makkelijkst om je balletje doorheen te krijgen.

Bron
• http://frugalfun4boys.com/2016/09/14/make-ball-maze-hand-eye-coordination-game/

Video
• https://youtu.be/7Ay2iNmHgxc

