
 

 ACTIVITEIT 
GROEPSVORM  
EN OPSTELLING 

DOEL BENODIGDHEDEN VARIATIE (IN NIVEAU) 
DENKSTIMULERENDE 

VRAGEN 

1 Hé, doe met ons mee. In een kring.  Liedje  van cd Peuters dansen 2   

2 Stop, sta stil. Vrij door speellokaal. Luisteren naar muziek, 
reageren op muziek, 
stilstaan. 

Vrolijke muziek die je stop kunt 
zetten. 

  

3 Aapje wil naar het bos, een heel bijzonder 
bos. Met grote bomen, lage takken, 
struiken..  
Maar er is nog iets bijzonder aan het bos. 
Het is een verzamelbos, je kunt er van 
alles vinden.. 

In een kring. Prikkelen Platen bos, tak, tasje met 
verzameldingen 

(verzameling van Aapje alvast 
laten zien van ‘vorige keer’ 
Wat heeft Aapje gevonden? 
Koppelen aan thema/ beleving 
van kinderen of aan voorwerpen 
van straks) 

Wat heb jij wel eens gevonden 
in het bos? 
Of op een andere plek? 
Verzamel je ook iets? 

4 Naar het bos wandelen/ rennen 
Stop, draai om, andere kant op. Verkeerd 
gelopen.. 

Vrij door speellokaal Motorische 
ontwikkeling; grove 
motoriek 

 Jongere groep niet laten 
stoppen en omdraaien  

 

5 Springen over bomen Eerst op plek, dan vrij. Motorische 
ontwikkeling; grove 
motoriek. 

‘Schiet op’ cd Peuters dansen 1 Hoge sprong op plek, op teken 
juf. Springen met twee voeten 
bij elkaar. Muizensprongetjes. 
Over de sloot springen. 

 

6 Kruipen onder lage takken, struiken Vrij door speellokaal Motorische 
ontwikkeling; grove 
motoriek. 

‘Kriebelbeestjes’ cd Peuters 
dansen 

Handen en knieën, plat op 
grond, op rug glijden/ kruipen 
(voor kleintjes spannend) 

 

7 We zijn er! Wat veel spullen zijn hier! 
Samen spullen bekijken. 
Spullen meenemen in tasjes, later 
bekijken. 

In een kring 
En vrij in het 
speellokaal 

Taalontwikkeling, 
sensorische 
ontwikkeling 

Tasjes  
‘nr 6’ van Poppen en Soldaatjes 
(Belgien Klassiek) 

Hard, zacht. Kleuren. Groot, 
klein. 

Wat heb je gevonden? Hoe 
voelt het? Waarom heb je dit 
meegenomen? 

Thema: 
- Verzamelen- 

> De plaat van Lisa Congdon 
> verzamelingen 
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Beare earkes. In een kring. Rustig worden, zingen, 
motorische 
ontwikkeling, 
taalontwikkeling. 

Beare earkes 
https://vimeo.com/138176843 

De kinderen kunnen de 
bewegingen zelf doen maar de 
leidster kan dit ook bij een kind 
doen. 

Heb jij ook een knuffel? Wat 
voor één? Is het een dier? 

 

Thema: 
- Verzamelen - 

> De plaat van Lisa Congdon   
> Verzamelingen 
 

‘Het verzamelbos’ door Danswil, Willy van Assen 


