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‘Krullenbol’ is een methode voorbereidend schrijven. Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet 
heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te kunnen komen. De vaardigheden die bij het schrijven 
betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van activiteiten. Alle activiteiten zijn uitvoerig in de praktijk 
getest.

‘Krullenbol’ is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. ‘Krullenbol’ is plezier beleven,  
bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke 
begrippen leren hanteren ... 

‘Krullenbol’ is geen strakke methode die van begin tot einde gevolgd moet worden. Je maakt een  
keuze uit een brede waaier activiteiten, naargelang de doelen die je wilt oefenen. Er is veel ruimte voor  
differentiatie en we voorzien heel wat instrumenten om de kinderen individueel te begeleiden. 

De rode draad doorheen Krullenbol is ritmiek: muziek, ritme, klank, beweging … Kinderen leren door  
muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier.  
Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te  
automatiseren. 

Inleiding
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OPBOUW VAN DE METHODE

Een kind moet een heel ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Net als bij een 
boom is het belangrijk dat de wortels, de fundamenten, stevig verankerd zijn. Zij vormen immers de 
basis voor de verdere ontwikkeling. Lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole zijn dan 
ook belangrijke schrijfvoorwaarden. De takken zijn de verschillende vaardigheidsgebieden die bij het 
schrijven aan bod komen: ritmegevoel, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, handvaardigheid, auditieve 
vaardigheden, visuele vaardigheden … Aan de takken zitten de blaadjes vast. Zij behandelen 
specifieke schrijfvaardigheden. 

Net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, beginnen we in de eerste kleuterklas met ‘Krullenbol’. 

Leeftijdsgroepen

We kozen voor ‘Krullenbol’ niet voor de klassieke indeling (eerste kleuterklas, tweede kleuterklas, 
derde kleuterklas), maar voor leeftijdsgroepen: 3+, 4+ en 5+. Kinderen ontwikkelen zich immers niet 
even snel. Grijp dus indien nodig terug naar materiaal van een lagere leeftijdsgroep als bepaalde 
vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

In ‘Krullenbol 3+’ ligt de nadruk op grootmotorische 
bewegingen en bewegingen met beide lichaamshelften 
tegelijkertijd. De kinderen werken meestal verticaal of 
rechtstaand aan de tafel. De bewegingen worden nog 
hoofdzakelijk vanuit de schouders gestuurd. 
Kinderen leren er kennismaken met verschillende 
basisbewegingen, zoals het zetten van stippen, 
cirkelvormige lijnvorming, uitschietende 
lijnvorming, doorgaande gebogen lijnvorming, 
hoekige lijnvorming, verticale en horizontale 
lijnvorming. 
Op muziek bewegen kinderen in de ruimte en er 
wordt al geoefend met het achterlaten van een 
spoor op een schrijfoppervlak. Kinderen leren zo 
de samenhang voelen tussen lichamelijke 
bewegingen en het maken van bewegingen op 
papier. 
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In ‘Krullenbol 4+’ maken de kinderen kennis met de 
stop-draai-start vaardigheid.  
Zo komt de gebogen heen- en weergaande lijnvorming en 
het tekenen van stip naar stip veelvuldig aan bod. Ze leren 
hoeken tekenen. We zien een grote evolutie op vlak van 
vormgeving. Daar wordt sterk op ingespeeld. Kinderen 
leren nu ook de figuurmiddenlijn kruisen en kunnen een 
recht kruis op papier zetten. Er wordt nog hoofdzakelijk in 
de lucht en op grote schrijfoppervlakken gewerkt. 
Beide lichaamshelften worden volop gestimuleerd. 
Symmetrisch tekenen blijft heel belangrijk. 

Kinderen worden stilaan kritischer over hun eigen werk en 
sommige kinderen laten al een mooie vingerdifferentiatie 

zien. Bij zittende schrijftaken krijgt de tak schrijfhouding 
meer en meer aandacht. 

Schrijfpatronen vormen de rode draad doorheen ‘Krullenbol 5+’. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de schrijfhouding.
Patronen worden eerst grootmotorisch geoefend aan de hand 
van liedjes en versjes. 
Kinderen gaan meerdere keren over dezelfde lijnvorming heen 
zodat bewegingen en patronen goed in het motorisch 
geheugen opgeslagen worden. 
Wanneer de motorische ontwikkeling het toelaat, wordt  
gestreefd naar een fijnere motorische sturing zodat kinderen 
met plezier de stap naar het eerste leerjaar kunnen zetten. 

Thema’s

‘Krullenbol’ bestaat bij de drie leeftijdsgroepen telkens uit vijf 
thema’s, die op hun beurt een reeks hoofdstukken bundelen. In ieder 
hoofdstuk wordt een basisbeweging, een vorm of patroon behandeld. 
De schrijfvaardigheden komen doorheen de verschillende thema’s meer-
maals aan bod. Het aanbod is heel ruim. Je kan gemakkelijk activiteiten op maat aanbieden. 

De thema’s

 Herfst 

 Koude dagen

 Feest

 Daar is de zon

 Allerlei
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Een hoofdstuk onder de loep

Elk hoofdstuk kent een vaste opbouw. De activiteiten zijn geordend volgens stijgende moeilijkheids-
graad, van grootmotorisch naar fijnmotorisch. Eerst beleven de kinderen de basisbewegingen, vormen 
en patronen in de ruimte. Daarna gaan ze staand of zittend aan het werk op groot formaat. Als laatste 
vind je de activiteiten die meer fijnmotorische sturing vragen.
Niet alle kinderen ontwikkelen zich op hetzelfde tempo. Het is heel belangrijk om hier voldoende 
rekening mee te houden. Op vlak van de motorische vaardigheden zien we vaak grote verschillen 
tussen kinderen. Het is heel belangrijk dat kinderen een goed bewegingsprogramma doorlopen, zodat 
ze vormen, lijnen en patronen correct in het geheugen kunnen opslaan. 

• Integreer ‘Krullenbol’ in de thema’s waarrond je in je klas werkt. Het aanbod is bijzonder 
ruim, zodat je zeker een aansluitend hoofdstuk vindt. 

• Spreid de activiteiten van een hoofdstuk gerust over een hele week.

Instap
Bij de instap brengen we het patroon klassikaal aan in de kring aan de hand van een schrijf-
patroonkaart, een liedje of muzikaal versje en behorende bewegingen. 

Inleiding

Schrijfpatroonkaart

Leermiddelen voor dit hoofdstuk

Tekst van lied of muzikaal versje

• Zet de schrijfpatroonkaart als geheugensteuntje op een goed zichtbare plaats tijdens de 
periode dat je aan een hoofdstuk werkt.

• Herhaal de bewegingen regelmatig als bewegingstussendoortje.

17

egel

EEN EGEL  
MET STEKELHAAR

 
Schuin naar boven, schuin terug.

Vele stekels op zijn rug.
Schuin naar boven, schuin terug.

Doe het rustig! Niet te vlug!
Spitse snuit, het lijfje dicht.

Weet jij wie er in de blaadjes ligt?
Een oogje hier en pootjes daar.
Het is een egel met stekelhaar.

Bespreek schrijfpatroonkaart 4A en toon de schrijfbewegingen  
(zigzagpatroon en afwerking) op de kaart. Besteed aandacht aan 
de stop-draai-start vaardigheid.
Laat het lied ‘Een egel met stekelhaar’ (cd 1, nummer 12)  
horen. De kinderen maken de bewegingen met de  
vinger in de lucht. 
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats 
als geheugensteuntje. Herhaal de schrijfbewegingen 
regelmatig op de kaart en in de ruimte.

• Schrijfpatroonkaart 4 – Egel

• Individuele schrijfpatroonkaart – 
Zigzag

• Een egel met stekelhaar – cd 1, 
nummer 12

• Golven – cd 2, nummer 22

• Werkblad 8, 9 en 10

• Beweegkaart 6

• Knipkaart 1 en 2

• Vouwkaart 1 en 2
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Activiteiten
Bij de activiteiten ligt de nadruk op schrijfvaardigheden. We beginnen met de grootmotorische 
activiteiten en eindigen met activiteiten die meer fijnmotorische sturing vragen. Laat de kinderen het 
patroon eerst voldoende grootmotorisch beleven.
Bij iedere activiteit zijn kerndoelen aangeduid. De kerndoelen staan echter niet op zich, maar maken 
deel uit van de volledige ontwikkeling van het kind. De ‘krullenbolboom’ (pagina 4) illustreert dit.

Kerndoelen

Voorbereiding

Omschrijving van de activiteit

Let op een correcte schrijfhouding

• Ga in een drukke klas of bij kinderen die meer sturing nodig hebben zelf ritmisch aan de 
slag met de tekst van de liedjes of muzikale versjes.

• Bepaalde activiteiten zijn uitgebreid en kunnen over meerdere dagen gespreid worden.
• Gebruik de individuele schrijfpatroonkaarten als geheugensteuntje bij het correct vormen 

van een patroon.
• Laat de kinderen tijdens een activiteit regelmatig wisselen van kleur. Zo kan je extra aan-

dacht schenken aan een goede pengreep en het werkt motiverend om bewegingen te 
herhalen.

19

EEN EGEL MET STEKELHAAR

 l nvorming - patronen  

 specif ieke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid

Wat heb je nodig?

• Tekenpapier

• Dikke driehoekige potloden of vetkrijt

• Papiertape

Voorbereiding

Toon voor hoe je met tape een zigzagpatroon op een blad maakt.  
Daarna doen de kinderen hetzelfde. Vervolgens tekenen ze op de tape 
een groene stip aan de linkerzijde (startpunt) en een rode stip aan de 
rechterzijde (stoppunt). Ze duiden de rustpunten aan met oranje stippen.

Activiteit

Tijdens het lied ‘Een egel met stekelhaar’ (cd 1, nummer 12) tekenen de kinderen het zigzagpatroon 
op de tape. Ze werken van groen naar rood en stoppen even bij de oranje stippen, zonder de punt 
van het schrijfmateriaal op te heffen. De muziek ondersteunt het ritme van het schrijfpatroon.  
De kinderen wisselen ondertussen regelmatig van kleur en herhalen het patroon meerdere keren na 
elkaar. Zo wordt het patroon goed in het motorisch geheugen opgeslagen.

Bij het laatste stukje tekst: ‘Een spitse snuit, het lijfje dicht’, tekenen de kinderen aan hun zigzagpatroon 
een spitse snuit en maken ze het lijfje dicht. Daarna werken de kinderen de egel verder af. 
Het lied kan gerust meerdere keren aan bod komen.

Laat schrijfmotorisch sterke kinderen het buikje  
van de egel opvullen met  kleine stekels.  
Stimuleer de inscriptiebeweging.

• Maak het zigzagpatroon met takjes op dun 
    karton en lijm deze vast. Het patroon wordt 

onder de takkenrij gevormd.
• Gebruik schrijfpatroonkaart 4B als basis  

voor deze activiteit.
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Werkbladen en schrijfpatroonkaarten

Op deze pagina volgt steeds een overzicht van het materiaal dat ook los van de activiteit ingezet kan 
worden. De werkbladen zijn de laatste stap in het proces voorbereidend schrijven. 
Op een deel van de werkbladen zijn kniplijnen aangebracht. Opdrachten die nog te moeilijk zijn en 
dus nog een te fijne motorische sturing vragen, kunnen afgeknipt worden. Zo kan je ook met de werk-
bladen gemakkelijk differentiëren. 

De achterkant van de meeste schrijfpatroonkaarten is een A3-kopieerblad. 
Ze horen bij de uitgewerkte activiteiten en kunnen als variant of als extra oefenmoment gebruikt  
worden.

Werkbladen

Verwijzing naar werkblad  
in de kopieermap
Doelen

Schrijfpatroonkaart
Verso schrijfpatroonkaart
Verwijzing naar de doelen

20

WERKBLADEN

Werkblad 8 - Egels in het bos

 l nvorming - patronen  

 specif ieke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid

  

grafische  
oog-hand- 
coördinatie

Werkblad 9 - Een rug vol stekels

 schr fbeweging  kleine progressie 

  

inscriptie- 
beweging

Werkblad 10 - Dat prikt!

 specif ieke schr fvaardigheid  
grafische oog- 

handcoördinatie

  

schrijf- 
nauwkeurigheid

SCHR FPATROONKAART 4B - EGEL 

Je vindt de doelen bij de activiteit ‘Een egel met stekelhaar’ (pagina 19).
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Ondersteunende activiteiten

Bij deze beknopte activiteiten ligt de klemtoon niet op de schrijfvaardigheden, maar op de  
ondersteunde domeinen: lichaam, handvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, visuele vaardigheden,  
lateralisatie, auditieve vaardigheden en ritmegevoel.
Het is een aanzet om doorheen de week ook voldoende rond de andere vaardigheidsgebieden  
te werken. 

21

EGEL

Rol je, net als een egel, in een 
bolletje (beweegkaart 6).

EGELMASSAGE

Twee kinderen geven elkaar een 
‘egelmassage’. Het ene kind 
rolt een nopjesbal over de rug, 
de armen en de benen van het 
andere kind. Daarna worden de 
rollen omgekeerd. Ondersteun 
met rustgevende muziek  
(cd 2, nummer 22).

 
EGELS VOUWEN

De kinderen vouwen een egel 
volgens de instructies op vouw-
kaart 1 en werken deze af.

EGELS  
VAN KLEI

Laat de kinderen een egel  
boetseren uit een klomp klei.  
Ze vormen de stekels met hun 
vingers.

 
BOSDIEREN EN 
PADDENSTOELEN

De kinderen knippen de 
bosdieren volgens de instructies 
op knipkaart 1 en 2 en vouwen 

de paddenstoel volgens de 
instructies op vouwkaart 2. 
Ze werken de dieren en de 
paddenstoelen af. 
De paddenstoelen kunnen ver-
sierd worden met linksdraaiende 
cirkels. Stimuleer de inscriptie- 
beweging, waarbij de vingers 
goed aan het werk gezet 
worden.

DE STEKELS  
VAN DE EGEL

De egel (een bol oasis of klei) 
is zijn stekels kwijt. De kinderen 
brengen hem nieuwe stekels 
(rietjes of korte takjes). Ze 
houden een stekel vast tussen  
duim en wijsvinger (of duim en 
middenvinger, duim en ring-   
vinger ...). Het is belangrijk om 
hierbij de juiste krachtdosering 
te vinden, zodat de stekel niet 
valt. De kinderen proberen op 
deze manier een afstand te over-
bruggen en duwen daarna de 
stekel in de egel.

PRIKKENDE 
STEKELS

De kinderen omtrekken een 
egelsjabloon (halve cirkel). Beide 
handen worden hierbij aan het 
werk gezet. De steunende hand 
moet het sjabloon goed vast- 
houden, terwijl de schrijvende 
hand een lijn rond het sjabloon 
tekent. Daarna kleven de 
kinderen stickers rond het 
sjabloon. Dat stimuleert de 
vingervaardigheden. De afstand 
ten opzichte van het lijfje mag 
variëren. 
Ze trekken lijnen van het lijfje 
naar de stickers en terug. Op 
deze manier oefenen ze ook de 
schrijfnauwkeurigheid. Ze 
proberen hiervoor mooi over 
dezelfde lijn heen en terug te 
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Bespreek schrijfpatroonkaart 27A en toon de schrijfbeweging  
(lemniscaat) op de kaart. Het lemniscaat is een doorlopend  
patroon, waarbij de draairichtingen, het kruisen van de figuur-
middenlijn en het tekenen van schuine lijnen geoefend wordt. 
Laat het lied ‘Twee kippen’ (cd 2, nummer 11) horen. De  
kinderen maken de bewegingen met de vinger in de lucht. 
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats als 
geheugensteuntje. Herhaal de schrijfbewegingen regel-
matig op de kaart en in de ruimte. 

Laat de kinderen met een knikker in een door-
schijnend dopje op de juiste manier over het 
patroon rollen.

• Schrijfpatroonkaart 27 –  
Kussende kippen 

• Individuele schrijfpatroonkaart – 
Lemniscaat

• Twee kippen – cd 2, nummer 11

• Werkblad 49 en 50

TWEE KIPPEN
 

Er zitten twee kippen 
in het kippenhok.

Gezellig wat te kakelen
op een stok.

Tok! Zegt de kip, ik leg een ei!
Zo maak ik vast weer iemand blij.
Tok, tok, tok, wat een goed idee!

Ik doe lekker met je mee! 

Kussende 
kippen
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DANSENDE EITJES

 l nvorming - patronen  

 

middenlijn  
ontdekken en 

kruisen
  

werkrichtingen 
ontdekken over de 

middenlijn

Wat heb je nodig?

• Kleine en grote ballen

Activiteit

Iedere kip (= kind) krijgt een ei (= bal).
• De kip rolt het ei in een lemniscaatpatroon rond de poten. 
• De kip neemt een eitje (kleine bal) in de hand en geeft het achter de rug door aan de andere 

hand. Het ei maakt zo rondjes rond het lichaam en wordt telkens van de ene naar de andere hand 
doorgegeven.

• De kip neemt een eitje (kleine bal) vast in de rechterhand. Ze heft het rechterbeen op en geeft 
het eitje onder het rechterbeen door aan de linkerhand. Daarna heft de kip het linkerbeen op en 
geeft het ei onder het been door aan de rechterhand. De kippen herhalen de bewegingen in een 
doorlopend patroon terwijl het lied ‘Twee kippen’ (cd 2, nummer 11) weerklinkt. 

• De kippen staan per twee rug aan rug. Ieder duo heeft één ei (bal) nodig. Spreek af welke hand 
gebruikt mag worden of ze gebruiken beide handen om het ei aan elkaar door te geven. Stimuleer 
de kinderen om rug aan rug te blijven staan. Op deze manier wordt de middenlijn telkens gekruist. 
Zet ondertussen het lied ‘Twee kippen’ op. 
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KUSSENDE KIPPEN

 l nvorming - patronen  

 speciFIeke schr fvaardigheid  

links-rechts  
draaiende  
beweging

  
overkruisen  

van de tekenlijn

Wat heb je nodig?

• Tekenpapier

• Vetkrijt of dikke driehoekige potloden

• Twee sjablonen

• Dubbelzijdige kleefpads

Voorbereiding

Kleef twee ronde sjablonen op het blad met dubbelzijdige kleefpads. Breng als geheugensteuntje een 
pijltje met de tekenrichting aan en plaats tussen de twee sjablonen een schuin kruisje.

Activiteit

Tekenen met de vinger
Laat het lied ‘Twee kippen’ (cd 2, nummer 11) horen.  
De kinderen tekenen eerst met de vinger lemniscaten 
rond de sjablonen.
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Tekenen op papier
Daarna gaan de kinderen met vetkrijt aan de slag. 
Laat ze gerust rechtstaand werken. Gedurende 
het lied tekenen ze lemniscaten rond de 
sjablonen. Laat de kinderen ook eens wisselen 
van hand of laat hen met beide handen samen 
tekenen. Op het einde van het lied worden 
twee eitjes getekend. Het lied kan meerdere 
keren herhaald worden. Laat de kinderen met 
verschillende kleuren werken. 
De kinderen halen daarna de sjablonen van hun 
blad en maken twee kussende kippen van het 
lemniscaat. 

• Werk aan een bord met krijt.
• Laat de kinderen zittend aan tafel lemniscaten 

tekenen met dikke driehoekige potloden. 
Teken het patroon voor en/of gebruik stickers 
waarrond het patroon gevormd kan worden. 
Zo kan de glijbeweging en de steunfunctie van 
de schrijfhand geoefend worden. De kinderen 
gaan vele keren over dezelfde lijnvorming heen.

• Gebruik schrijfpatroonblad 27B als basis  
voor deze activiteit.

Bij deze activiteit is het belangrijk dat de kinderen groot kunnen werken, zodat ze de 
lichaamsmiddenlijn tijdens het werken vlot leren kruisen. Je vindt hierover meer info in 
‘Krullenbol –  Vraag en antwoord’, vraag 61.
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KIP

Fladder met je vleugels als een 
kip (beweegkaart 75).

 
KIPPENGYM

Gym samen met de kippen 
(beweegkaart 74). 

KIPPENWERK

Tape grote vellen papier vast 
aan tafel of muur zodat de 
kinderen met beide handen 
samen aan het werk kunnen. 
Laat de kinderen bij voorkeur 
rechtstaand werken tegen een 
verticale wand. De kinderen 
kunnen ook aan een bord 
werken.
Laat het instrumentale nummer 
‘Recht en rond’ (cd 1, nummer 
32) horen. De kinderen voeren 
met beide handen symmetrische 
bewegingen uit in de lucht. 
• Ritme 1: schuine lijnvorming 

(lijfje kip)
• Ritme 2: uitschietende 

lijnvorming (pluimen)
• Ritme 3: ronde lijnvorming 

- cirkels tekenen met beide 
handen (eitjes)

Zet de muziek weer op. De 
kinderen worden gestimuleerd 
om de bewegingen die ze in 
de lucht hebben geoefend op 
papier te zetten. 
Na het nummer werken de 
kinderen de kip af. Ze tekenen 
een kam, twee ogen en een 
snavel. Onderaan maken ze 
eventueel het buikje dicht en 
tekenen twee pootjes.

 
KIPPEN EN  
EITJES VAN KLEI

Laat de kinderen een kip boet-
seren uit een klomp klei. Ze 
proberen de kip met de vingers 
vorm te geven. Laat ze daarna 
tussen duim en wijsvinger kleine 
eitjes rollen. Lukt het ook om 
twee eitjes tegelijk te rollen 
tussen de duim en wijsvinger van 
elke hand? 

MAMA KIP  
ACHTERNA

De kinderen maken kippen en 
kuikentjes door met gele 
vingerverf (of waterverf) vinger- 
en handafdrukken aan te 
brengen op hun blad. Mama kip 
kan je maken door de zijkant van 
een gebalde hand af te drukken. 
Als de verf droog is, kunnen de 
kippen en kuikens versierd wor-
den. Het tekenen van 
bekken, poten, pluimen en 
kammen vraagt een fijne vinger-
sturing. Besteed aandacht aan 
de schrijfhouding.
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KIP VOUWEN  
EN EITJES TEKENEN

De kinderen vouwen een kip vol-
gens de instructies op vouwkaart 
13 en werken deze af.

PAUWENHAND 

De kinderen plaatsen hun ene 
hand met gespreide vingers op 
het blad. Ze omtrekken hun hand 
tijdens het versje ‘Pauw’ (cd 2, 
nummer 19) en tekenen mooi 
tussen en rond de vingers. Laat 
de kinderen gerust eens wisselen 
van kleur. De hand wordt 
meerdere keren omtrokken. 
Na het versje maken ze van hun 
handomtrek een mooie pauw 
met poten, pauwenveren, ogen 
en een snavel.
Stimuleer de kinderen om links- 
en rechtsdraaiende spiralen als 
veren te tekenen.

DE VEREN  
VAN DE PAUW 

Spreid je vingers als de veren 
van een fiere pauw (beweegkaart 
82). 

 
PAUWEN VOUWEN 

De kinderen vouwen een pauw 
volgens de instructies op vouw-
kaart 15 en werken deze af.

 
WAAR IS MIJN EI?

Verstop een tikkende kook-
wekker. De kinderen gaan op 
zoek naar het ei door op het 
geluid af te gaan.

 
GELUIDENEITJES 

Vul hersluitbare eitjes (bv. van 
Kindersurprise) met allerhan-
de materialen (bv. zand, rijst, 
paperclips, maïs, een knikker). 
Zorg ervoor dat er telkens twee 
eitjes gevuld zijn met hetzelfde 
materiaal.
De kinderen gaan op zoek naar 
de paren door met de eitjes te 
schudden en goed te luisteren. 
Ter controle kunnen de eitjes 
geopend worden.
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EIEREN IN DE DOOS

Voorzie minstens twee eierdozen 
met gekleurde nepeieren. De 
kinderen leggen de eieren op de 
juiste plaats naar een concreet 
voorbeeld of voorbeeldmodel 
op foto. 
Of geef opdrachten en werk 
rond allerhande ruimtelijke 
begrippen (bv. leg een geel ei 
naast het roze ei, leg een groen 
ei onder het blauwe ei).
Je kan ook werken met ping-
pongballen met twee 
verschillende kleuren. Dat maakt 
de opdracht nog iets moeilijker, 
want dan moet er ook rekening 
gehouden worden met de positie.

Weetje
Plaats het na te maken model 
eerst boven de doos. Als dat 
lukt, kan je het model naast de 
doos leggen. Werk eerst met 
een concreet voorbeeld, pas 
daarna met fotomateriaal of een 
afbeelding. Het wordt nog moei-
lijker als het na te maken model 
groter of kleiner is. Werk lang 
genoeg met concreet materiaal 
in de zaal als deze opdracht nog 
te moeilijk is. Leer kinderen plan-
matig werken. 

EI-TANGRAM

Knip een ei-tangram (zie bijlage 
1) van negen stukken uit 
maquettekarton of ander stevig 
materiaal. Laat de kinderen de 
tangramfiguren naar een voor-
beeld namaken. 

Laat de  
kinderen zelf het ei- 
tangram uitknippen  
en één van de figuren 
namaken. De figuur 
kan daarna op een 
blad gekleefd worden. 

 
EIERDETECTIVE

Eén kind staat in het midden 
van de kring en sluit even de 
ogen. Een ander kind krijgt een 
nepeitje in de handen. Hij of zij 
probeert het eitje goed tussen 
beide handen te verstoppen. 
Ook de andere kinderen doen 
alsof ze een eitje in de handen 
houden. Het kind in het midden 
mag de ogen openen en op 
zoek gaan naar het ei. 

EIEREN RAPEN

Ga op werkblad 56 op zoek naar 
eitjes.
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schaap

SCHAAP
 

Een lijfje vol boogjes en krullen,
een kopje om gras mee te smullen,

vier dunne poten op de grond,
het staartje kwispelt in het rond.

Bespreek schrijfpatroonkaart 34A en toon de schrijfbewegingen 
(gebogen lijnvorming) op de kaart. Besteed aandacht aan de 
stop-draai-start vaardigheid.
Laat het lied ‘Schaap’ (cd 2, nummer 20) horen. De 
kinderen maken de gebogen lijnvorming met de 
vinger in de lucht. Ze doen dat met de rechterhand, 
met de linkerhand of met beide handen samen. Laat 
de kinderen tijdens het instrumentale deel heen en 
weer wiegen op het ritme van de muziek.
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare 
plaats als geheugensteuntje. Herhaal de schrijf-
bewegingen regelmatig op de kaart en in de ruimte.

Laat de kinderen met een knikker in een  
doorschijnend dopje over de gebogen  
lijnvorming heen rollen.

• Schrijfpatroonkaart 34 – Schaap

• Individuele schrijfpatroonkaart  – 
Spiraal

• Schaap – cd 2, nummer 20

• Spiraalgeluiden  – cd 1,  
nummer 6

• Werkblad 62
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SCHAAPJES OP DE SPEELPLAATS

 l nvorming - vormen en l nen  
spiraal

 

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid

 
middenlijn  

ontdekken en 
kruisen

Wat heb je nodig?

• Een hoepel en een krijtje voor ieder kind

Activiteit

De kinderen leggen hun hoepel op de speelplaats. Ze zitten op hun knieën 
in de hoepel en tekenen een gebogen lijn om de hoepel. Dit kan op twee 
manieren:
• Ze draaien tijdens het tekenen mee, zodat een volledige gebogen lijn 

ontstaat rond de hoepel.
• Ze tekenen eerst gebogen lijnen aan de ene kant van de hoepel. De 

kinderen plaatsen hiervoor de ene hand mooi in het midden voor 
zich, zodat het kruisen van de middenlijn gestimuleerd wordt.  
Ze draaien zich daarna om en tekenen de andere kant van het lijfje. 
Beide gebogen lijnen sluiten mooi tegen elkaar aan.

De kinderen gaan meerdere keren over dezelfde lijnvorming heen. 
Stimuleer de kinderen bij het maken van de gebogen lijnvorming om 
telkens met het krijtje tot tegen de hoepel te tekenen. 

Vervolgens leggen de kinderen de hoepels aan de kant en werken de vorm 
af tot schaapje.

 De schapen kunnen opgevuld worden met linksdraaiende spiralen.
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EEN SCHAAPJE MET BOOGJES EN KRULLEN

 l nvorming - vormen en l nen  
spiraal

 

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid

 schr fbeweging  glijbeweging

Wat heb je nodig?

• Tekenpapier

• Dikke driehoekige potloden en/of stiften

• Kleine ronde stickers

• Eventueel driehoekig waskrijt

Activiteit

Teken met potlood enkele stippen op het blad in de vorm van een cirkel.  
De kinderen kleuren de stippen oranje of kleven er stickers op.

Laat het lied ‘Schaap’ (cd 2, nummer 20) horen. 
De kinderen tekenen een gebogen lijnvorming 
van stip naar stip. Stimuleer de kinderen 
om telkens mooi in een stip te stoppen 
en dan een nieuwe gebogen lijn in te 
zetten. Laat hen regelmatig wisselen van 
kleur en herhaal het liedje. De kinderen 
gaan meerdere keren over dezelfde 
lijnvorming heen.
Daarna werken ze het schaap af en 
vullen het lijfje met linksomdraaiende 
spiralen. Gebruik eventueel het nummer 
‘Spiraalgeluiden’ (cd 1, nummer 6) als 
ondersteuning. 

Gebruik schrijfpatroonkaart 34B als basis  
voor deze activiteit.
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KRULLEND LIJFJE

De kinderen zitten op hun stoel 
of staan recht in de kring. Het 
lied ‘Schaap’ (cd 2, nummer 
20) begeleidt hun bewegingen. 
Tijdens de tekststukken maken 
ze links- en rechtsdraaiende 
cirkels met hun romp en bekken. 
Tijdens de instrumentale stukken 
wiegen de kinderen heen en 
weer. Ze haken hiervoor de 
armen in elkaar. Beide bewe-
gingen worden tijdens het lied 
afgewisseld. 
Herhaal doorheen de week. 

 
LENTEDIEREN  
KLAPPEN 

Voorzie enkele prenten van 
(lente)dieren waarbij het aantal 
lettergrepen verschillend is (bv. 
schaap, vlinder, lammetje). 
Leg de prenten van de dieren 
op een rijtje. Meerdere prenten 
van hetzelfde dier maken de 
opdracht duidelijker. Begin een-
voudig. Maak bv. het volgende 
rijtje: schaap – vlinder – schaap. 
De kinderen klappen de dieren 
en proberen hun ritme aan te 
passen zodat het als één mooi 
geheel klinkt. Ze ondersteunen 
het klappen met het benoemen 
van de dieren: schaap (één keer 
klappen) – vlinder ( twee keer 
klappen) – schaap (één keer 
klappen). Dit wordt meerdere 
keren herhaald. Maak daarna 
andere combinaties. Na wat 
oefenen proberen de kinderen 
het ritme aan te houden zon-
der verbale ondersteuning. Ze 
kunnen eventueel de woorden 
zonder klank meezeggen. 

 
LENTEWANDELING

Maak met de kinderen een lente-
wandeling. Stimuleer hen om 
goed te luisteren. Maak het heel 
stil. Laat hen ook even de ogen 
sluiten. Welke geluiden horen 
ze?

 
SCHAPENWOLKEN

Nodig de kinderen uit om  
languit in het gras te liggen en 
naar de wolken te kijken. Welke 
vormen en figuren zien ze?
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