
VAKANTIE IDEEËN; FIJNE MOTORIEK



Fijne motoriek ideeën 1
• Knopen & elastiekjes plank: lijm de knoopjes vast en leg daar elastieken omheen
• Pasta kunst: plak de pasta op een tekening en rijg daar een gekleurde draad doorheen
• Haren knippen: Maak poppetjes met lange haren (allerlei modellen) en knip de haarbos in
• Maak een egel van stokjes/rietjes in klei; op de stokjes passen kralen of pasta



Fijne motoriek ideeën 2
Bakken; taart, koekjes of pizza bakken en versier het mooi! 
Jezelf tekenen: Laat jezelf omtrekken op de tegels en kleur jezelf daarna in. Dit kan ook 
heel leuk op behang!
Vliegtuigjes maken van wasknijpers en ijslollie stokjes



Fijne motoriek ideeën 3
• Leonardo da Vinci: bouw een mooie toren met wasknijpers en stokjes
• Speel restaurantje, laat je kind de menukaart maken
• Smurfensnot maken
• Proefjes.nl; Ga naar de website en voer de proefjes uit



Knippen Van makkelijk naar moeilijk 
De papierhand: duim omhoog en blijf dicht bij de schaar zodat die het papier kan draaien
1) Knip rond de wereld 
2) Knip door de bubbels naar de vis toe 
3) Breng de renner naar de medaille 
4) Knip over de lijntjes om de bij naar de bloem te brengen



Veters strikken
• Veters strikken in 10 stappen
• Oefenen met een eierdoos en 2 verschillende kleuren veters
• “the next level” 



Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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