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Laat een voorwerp los als een ander voorwerp wordt  

aangeboden 

Kijk wat voor de leerling interessant is om aan te pakken en biedt  

dit een paar keer aan. Geef bijvoorbeeld een leeg rolletje als de leerling  

papier in zijn handen heeft. 

2 Houdt twee voorwerpen tegelijk vast  

Geef de leerling een leeg rolletje. Biedt vervolgens nog een rolletje aan.  

Help de eerste keer om de handen er om heen te vouwen. Herhaal de  

oefening en probeer de leerling het zelf te laten doen. 

3 Doet een voorwerp in/uit een ander groot voorwerp (blok in een  

doos) 

Doe voor hoe u wc-rollen in en uit een doos doet. Doe de beweging een 

paar keer samen met de leerling en laat hem daarna zelf rolletjes in de 

doos en uit de doos halen. 

4 Scheurt papier van een verpakking (cadeau uitpakken) 

Wikkel het wc-papier om iets heen dat voor de leerling interessant is 

om uit te pakken en doe voor hoe je het er af scheurt. Laat de 

leerling u nadoen. 

5 Scheurt stukjes papier 

Pak de handen van de leerling en doe voor hoe je een stukje wc-

papier scheurt. Laat de leerling vervolgens zelf stukjes scheuren. 

6 Maakt wapperende bewegingen vanuit de pols 

Laat zien hoe het papier door de lucht kan zwieren door bewegingen 

vanuit uw pols te maken. Doe dit ook met de pols van de leerling en 

laat hem dan zelf wapperen. 

Leg op de grond enkele rollen wc-papier. Rol er een stukje af en leg ook wat losse stukken neer. 

Zorg dat de leerlingen ruimte om zich heen hebben om te rollen, gooien etc. Ga samen met de 

leerlingen op de grond tussen het wc-papier zitten. Doe voor wat je met het papier kunt doen: 

oppakken, loslaten, voelen, wrijven, scheuren. 

Pak een paar voorwerpen in en laat de leerlingen voorwerpen pakken, papier scheuren en 

bewegen met het papier. 

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 
SUBDOEL Fijne motoriek 

Spelen met wc-papier 

 Tafels wegzetten om ruimte te maken 

 

 

 

 Materialen en voorbereiding 

 Rollen wc-papier 

 Doos 

 

 

Activiteit 

 
 
 Suggesties voor herhaling: 
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