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Steunt op één arm als hij op zijn buik ligt, waardoor de andere  

vrij is om iets te pakken 

Leg de leerling op zijn buik in de kring. Zet de muziekdoos vlak naast de 

leerling en zet hem aan. Stimuleer de leerling om de muziekdoos te 

pakken.  

2 Kruipt of schuift zittend door de ruimte 

Zet de muziekdoos een klein stukje bij de leerling vandaan. Stimuleer de  

leerling om de muziekdoos te gaan pakken. 

3 Loopt een paar stappen los 

Zet de muziekdoos een paar stappen bij de leerling vandaan. Indien de 

leerling gaat kruipen, pak dan de handen om samen te gaan staan. 

Stimuleer de leerling om zelf naar de muziekdoos te lopen. 

4 Loopt korte afstanden zonder hulp 

Zet de muziekdoos wat verder bij de leerling vandaan. Indien de leerling 

gaat kruipen, pak dan de handen om samen te gaan staan. Stimuleer de 

leerling om zelf naar de muziekdoos te lopen. 

5 Klimt op diverse objecten  

Verstop de muziekdoos op een hogere plek. Zorg ervoor dat hierbij een 

kleine verhoging in de buurt is waar de leerling op kan klimmen om de 

muziekdoos te pakken (bijvoorbeeld een laag bankje naast een kast). 

6 Rent soepel zonder struikelen  

Zet de muziekdoos op een opvallende plek. Wanneer de leerling deze 

heeft opgemerkt rent u er samen met de leerling heen. Maak er met de 

leerling een wedstrijdje van. Ren samen naar de muziekdoos. Laat de 

leerling zelf de muziekdoos pakken. 

Laat een leerling even naar de gang gaan. Verstop de muziekdoos en zet hem aan. Laat de leerling 

de muziekdoos zoeken. Verstop de muziekdoos steeds, afhankelijk van de leerling die hem mag 

zoeken, dichterbij of verder weg van de leerling. 

Laat de (knuffel met) muziekdoos zien aan de leerlingen. Laat horen wat er gebeurt als je hem 

aanzet. Verstop zichtbaar de muziekdoos met het geluid aan. Ga terug naar uw plaats in de kring 

en vraag een leerling de muziekdoos te zoeken.  

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 

Voer de activiteit uit met een ander voorwerp dat de leerlingen aanspreekt. 

SUBDOEL Grove motoriek 
 

 
Zoek de muziek 2 
 

 Materialen en voorbereiding 

 Knuffel met muziekdoosje er in of los muziekdoosje 

 

 

Activiteit 

Leef samen vol spanning mee of de zoeker de knuffel vindt.  

 
 
 Suggesties voor werken aan andere doelen en herhaling 

Zie ook Activiteit Muziekdoos 1 voor doelen rondom horen. 
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