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Pakt een voorwerp met twee handen gelijk 

Zorg dat een grotere knuffel bovenop ligt. Haal (samen met de leerling) 

de knuffel uit de zak. Biedt de knuffel met twee handen aan de leerling 

aan, u staat hierbij recht tegenover de leerling. 

2 Houdt twee voorwerpen tegelijk vast 

Vraag de leerling om één knuffel uit de zak te halen. Laat hem daarna 

nog een vriendje uit de zak halen. Haal de knuffels samen met de 

leerling uit de zak. Vraag de leerling beide knuffels aan de groep te laten 

zien. 

3 Doet een voorwerp in/uit een ander groot voorwerp 

Laat de leerling zelf een knuffel uit de zak halen. Houd hierbij eventueel 

de zak een beetje open voor de leerling. Laat aan het einde van de les 

de leerling de knuffels weer in de zak doen. 

4 Gebruikt beide handen om een voorwerp te manipuleren 

Vraag de leerling om de knuffel hoera te laten doen met zijn armen. Doe 

dit zelf met een knuffel voor. Laat de leerling verschillende bewegingen 

met de knuffel uitvoeren (handen op het hoofd, trui uittrekken) 

5 Maakt strek- en buigbewegingen met de vingers 

Voordat de leerling in de zak gaat grabbelen oefent u met de leerling de 

pak-beweging. Laat de leerling met één of twee handen de vingers 

buigen en strekken. Doe dit voor en zeg “pakken, pakken, pakken”. 

6 Maakt wapperende bewegingen vanuit de pols 

Laat de knuffel zwaaien. Zing hierbij een liedje over zwaaien. Wapper 

met uw pols. Houd de pols van de leerling beet en wapper samen. 

Stimuleer hem vervolgens dit zelf te doen. 

-stop andere materialen in de zak (autootjes, keukenspullen). Zorg ook hier voor een liedje bij de 

verschillende voorwerpen. 

-zorg voor knuffels van verschillende materialen. Laat de leerling voelen aan zachte en stevigere 

knuffels. 

Laat een leerling een knuffel uit de zak pakken. Laat hem aan de knuffel voelen en laat hem 

bekijken. Zing een liedje over de knuffel. De leerling houdt de knuffel op schoot. Hierna is de 

volgende leerling aan de beurt.   

-laat de leerling steeds een handeling met de knuffel uitvoeren. Laat de leerling de knuffel  

Zorg voor een grote stoffen zak met knuffels. Zorg voor grotere en kleinere knuffels. 

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 

bijvoorbeeld in een bedje leggen. Of geef elke knuffel een rozijn. 

-zie ook de activiteit met de knuffelzak bij spelontwikkeling. 

Laat de leerlingen de grote zak zien. Wat zou erin zitten? 

SUBDOEL Fijne motoriek 

De leerlingen stoppen alle knuffels weer in de zak.  

Bedenk bij elke knuffel een passend liedje.   
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