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Laat een voorwerp los als een ander voorwerp wordt 

aangeboden 

Geef de leerling een blokje in de handen. Bied dan een blokje in een 

favoriete kleur van de leerling aan. Reageer enthousiast als de 

leerling het blokje loslaat om het andere te pakken. 

2 Trekt een voorwerp aan een touw horizontaal naar zich toe 

Geef de leerling het touw van de trein in handen. Reageer 

enthousiast wanneer de leerling de trein naar zich toe trekt. 

3 Wijst met de wijsvinger of hand iets aan 

Zorg dat de leerling net niet bij de blokjes kan. Laat de leerling 

aanwijzen welk blokje hij wil. Geef dit blokje aan de leerling. 

4 Zet enkele blokken op elkaar 

Laat de leerling blokken stapelen. Kijk vol spanning hoe hoog de 

toren wordt. 

5 Klapt in de handen 

Laat de leerling in de handen klappen voor de hoge toren van een 

andere leerling of als de toren omvalt.  

6 Stapelt zes tot acht blokken 

Geef de leerling meerdere blokken. Reageer enthousiast wanneer de 

toren steeds hoger wordt. Begin met grote blokken, geef dan wat 

kleinere. Doe voor hoe u blokken recht op elkaar zet om de toren 

stevig te krijgen. 

Trek de trein langs de leerlingen in het rond. Laat hen zien wat er op de trein ligt. Haal er een 

blokje af. Rijd de trein rond en laat elke leerling een blokje van de trein pakken. Laat ze 

hiermee spelen, bijvoorbeeld door er mee te tikken of door te stapelen. Laat ze dan de blokken 

weer op de trein leggen en rijd de trein weer weg. 

 Zorg voor een (vracht)trein met daarop blokken. Bevestig een touw aan de trein. 

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 

 Leg andere voorwerpen op de trein om de leerlingen mee te laten spelen. 

SUBDOEL Fijne motoriek 

 Materialen en voorbereiding 

 

Trein 
 

 

Activiteit 

 

 Suggesties voor herhaling 
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