Fleurige lente
Een sensitieve activiteit waarbij we natuurlijke materialen ontdekken
Met een zakje, een beetje water en natuurlijke materialen ontdekken we
verschillende structuren.
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar)

Soort activiteit

: Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

: Individueel

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

zip-lock zak
water
natuurlijke materialen: bladeren, gras, bloembladeren
evt. tape

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de sensomotorische ontwikkeling van het kind. Het kind voelt verschillende materialen in
de zip-lock zak en ziet allerlei kleuren. Met de fijne motoriek maakt het kind bewegingen.

Voorbereiding
Deze activiteit vergt wat voorbereidingstijd. Verzamel van te voren natuurlijke materialen die met de lente te maken
hebben. Denk aan: bladeren, gras, bloemen (probeer geen bloemen te plukken in de natuur).

Leeftijd
Deze activiteit is geschikt voor baby's die al kunnen zitten. Tussen de 6 en 9 maanden gaat een baby leren om
zelfstandig rechtop te zitten. Verder kun je deze activiteit ook met een dreumes uitvoeren.

Introduceer de activiteit
Deze activiteit is gericht op de lente. Praat tegen het kind of praat samen met het kind over de lente. Dit is
afhankelijk van de leeftijd.
Wat gebeurt er in de lente met de natuur? Wat zien we buiten in de lente? Wat voor kleur hebben de bladeren in
de lente? Enzovoorts.
Lees evt. samen een boekje over de lente. Suggesties:
• Lente, zomer, herfst, winter - Britta Teckentrup
• Bobbi in de lente - Monica Maas
• Anna en de lente - Kathleen Amant

Aan de slag!
Als het goed is heb je de zip-lock zak met lenteachtige materialen klaar liggen. Zet het kind aan tafel en zorg
ervoor dat het kind goed rechtop kan zitten. Vervolgens geef je de zip-lock zak aan het kind en mag het kind het
gaan ontdekken. Het kind zal in de zak knijpen, de zak omdraaien, het water proberen te spatten, enzovoorts.
Je kunt er ook voor kiezen om de zip-lock zak vast te tapen aan de tafel. Zo kan het kind de zip-lock zak
bijvoorbeeld niet op de grond gooien. Het is reuze interessant om zo allerlei structuren te ontdekken!

