
PEUTER VAKANTIE IDEEËN



Fijne motoriek ideeën 1

• Sensorische zakken: ritszak vullen met water of gel en andere materialen
• Kring schilderijen: bekertje in verf dopen en stempelen
• Kleuren sorteren: rolletjes op de muur plakken en gekleurde doppen sorteren



Fijne motoriek ideeën 2

Rijgen met rietjes en pijpenragers met bijvoorbeeld pasta of door een vergiet
Pompons in een garde stoppen en ze er door je peuter uit laten halen
Pincetgreep met een wasknijper en/ of stokjes oefenen
Sorteren op kleur is een leuke oefening; kan in muffin vormpjes of eierdoos
Pasta ketting maken



Fijne motoriek ideeën 3

Maak een tang: 2 Japanse stokjes op een wasknijper te plakken en daarmee grijpen
Sorteren: met een tang, pincet, wasknijper sorteren op kleur of grootte
Was ophangen; met wasknijpertjes, en wat kledingstukken die je uit vilt of karton knipt
Propjes kunst: scheur aluminium folie/papier en maak daar kunstwerken mee



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. 
Ballon tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Weggetje maken: buiten over planken en stenen lopen; bouw een leuk parcours



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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