
• Schrijfpatroonkaart 1 – Egel

• Een egel met stekelhaar – cd 1, 
nummer 4

• Sfeerlied – cd 1, nummer 5

• Beweegkaart 6 en 8

EEN EGEL  
MET STEKELHAAR

 
Heen en weer, heen en weer

doet mijn waskrijt telkens weer.
Heen en weer, heen en weer

doe het nog maar eens een keer.
Maak een heen- en weergaande gebogen lijnvorming.

Vele strepen hier en daar.
Links, rechts, door elkaar.
Vele strepen hier en daar.

Een egeltje met stekelhaar 
Maak een uitschietende lijnvorming.

Pootjes daar, een oogje hier.
Kijk eens wat een schattig dier!
Teken de pootjes en het oogje.

egel

Bespreek schrijfpatroonkaart 1A en toon de schrijfbewegingen  
(heen- en weergaande gebogen lijnvorming en uitschietende 
lijnvorming) op de kaart. 
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats als 
geheugensteuntje.
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GROOT BEWEGEN

 l nvorming - basisbewegingen  
heen- en  

weergaande  
lijnvorming

  
uitschietende 

lijnvorming 

 
middenlijn  

ontdekken en 
kruisen

  
 links-rechts 
differentiatie   

werkrichtingen 
ontdekken over de 

middenlijn
  

bilateraal  
coördineren 

 
ritmische  

tekenbewegingen

  

ritmische  
tegenstellingen 

ontdekken

Activiteit

Laat het lied ‘Een egel met stekelhaar’ (cd 1, nummer 4) horen. De kinderen maken de bewegingen in 
de lucht. Stimuleer hen om grote bewegingen te maken. Ze tekenen heen- en weergaande bogen met 
de linkerhand of met de rechterhand en stekels met beide handen samen (zie tekst pagina 17).
Herhaal het lied en de bewegingen regelmatig als tussendoortje.

Geef de kinderen linten of cheerleaderpompons om mee te bewegen.

EEN EGEL MET STEKELS

Zie doelen ‘Groot bewegen’

Wat heb je nodig?

• Grote vellen tekenpapier (bij voorkeur groter dan A3) 

• Korte vetkrijtjes (of dikke driehoekige potloden)

• Papiertape

Bord en krijt

Weetje

De kinderen gebruiken best korte krijtjes. Het vasthouden van de krijtjes tussen de vingertoppen 
stimuleert de bewustwording van de vingers en versterkt de vingerkracht. Op deze manier voorkomen 
we het inslijpen van foutieve grepen. Het gebruik van korte krijtjes is zeker aangeraden als kinderen 
met beide handen aan het werk gaan.
Je vindt hierover meer info in ‘Vraag en antwoord’, vraag 114.
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Voorbereiding

Maak het tekenpapier met tape vast aan een wand of tafel. Plaats eventueel twee grote oranje 
ruststippen onderaan op het blad (een aan de linkerkant en een aan de rechterkant). De kinderen 
tekenen de heen- en weergaande gebogen lijnvorming tussen deze stippen.

Activiteit

Laat de kinderen rechtstaand werken. Laat het lied ‘Een 
egel met stekels’ (cd 1, nummer 4) horen. Ze oefenen 
eerst de lijnvorming met de vingers op het blad. 
Ze tekenen met beide handen samen afwisselend 
een heen- en weergaande gebogen lijnvorming 
en uitschietende lijnen op hun blad. De muziek 
ondersteunt de bewegingen. 
Daarna gaan de kinderen met vetkrijt aan het werk. 
Stimuleer hen om groot te werken. Fouten kunnen 
niet gemaakt worden. 
Laat het lied gerust meerdere keren aan bod komen. 
De kinderen nemen regelmatig twee nieuwe kleurtjes 
in de hand. Zo is het fijner om bewegingen te 
herhalen. 
Op het einde van het lied wordt het lijfje onderaan dicht 
gemaakt door een horizontale lijn te trekken tussen beide stippen. De egel krijgt nog pootjes en een 
oogje. 

Laat de kinderen de bewegingen oefenen in scheerschuim.

• Doe voor en voer de bewegingen even samen uit met kinderen die nog wat meer sturing 
nodig hebben. Zo leren ze de bewegingen beter aanvoelen.

• Teken de lijnen voor op het bord of op papier.
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SCHR FPATROONKAART 1B  

 l nvorming - basisbewegingen  
heen- en weer-

gaande 
lijnvorming

  
uitschietende 

lijnvorming 

 schr fbeweging  glijbeweging

  specif ieke schr fvaardigheid  
grafische 

oog-hand- 
coördinatie

De kinderen geven de egel een bolle rug. Ze tekenen vele boogvormige lijnen tussen de twee 
ruststippen (neus- en ruststip) en laten de onderarm glijden over de tafel. Ze proberen even in de 
ruststippen te stoppen, zonder de punt van het schrijfmateriaal op te heffen. De kinderen gebruiken 
minstens vijf verschillende kleuren voor deze opdracht. Ze kleuren telkens een bolletje bovenaan 
rechts in met de gebruikte kleur. Daarna geven ze de egel een bos scherpe stekels door vanuit elke 
stip een lijn te trekken. 
Ze kleuren tot slot de egel.

Kinderen die voldoende vingerdifferentiatie laten zien, kunnen werken met dikke 
driehoekige potloden in plaats van korte krijtjes.
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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 1, nummer 5).

NOOT

Geef elkaar een notenmassage 
(beweegkaart 8).

EGELS VAN KLEI

Laat de kinderen een egel 
boetseren uit één klomp klei. Zo 
worden beide handen goed aan 
het werk gezet. Ze vormen de 
stekels met de vingers of 
gebruiken stokjes of takjes.

NOOTJESTAART

Voorbereiding
Maak een viertal borden waarop 
je twaalf tot vijftien eikelhoedjes 
vastkleeft met een lijmpistool.

Spel
Elk kind krijgt een bordje met 
eikelhoedjes en een pincet. Leg 
een dobbelsteen tot twee (drie 
keer één stip, drie keer twee 
stippen) binnen handbereik klaar. 
De eerste speler dobbelt met 
de dobbelsteen en telt het 
aantal stippen. De kleuter mag 
evenveel eikels met het pincet 
uit het doosje nemen en op de 
eikelhoedjes van het eigen bord 
plaatsen. Daarna is de volgende 
speler aan de beurt. Wie vult 
als eerste het hele bord vol met 
eikels? 
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ROZIJNTJES  
PRIKKEN

Voorbereiding
Versier eventueel houten prik-
kers bovenaan met een leuke 
egelprent. 

Spel
De kinderen helpen de egel bij 
het aanleggen van een winter-
voorraad. Elk kind krijgt een 
prikker en een ijsblokjeshouder. 
In het midden van de tafel ligt 
een voorraad rozijnen. 
De kinderen dobbelen om de 
beurt met een dobbelsteen tot 
drie (twee keer één stip, twee 
keer twee stippen en twee keer 
drie stippen). De kinderen steken 
evenveel rozijnen op hun 
prikker als het aantal ogen op de 
dobbelsteen. Ze verzamelen zo 
rozijnen in hun ijsblokjeshouder. 
Wie krijgt als eerste in elk vakje 
een rozijn? Die egel mag al aan 
zijn winterslaap beginnen.

OP STAP  
IN HET BOS

Maak een eenvoudig hinder-
nissenparcours. Doe het 
parcours voor en verwoord 
duidelijk wat je doet (bv. Ik kruip 
door de tunnel, ik wandel tussen 
de bomen en ik spring in de 
plassen). Benoem de ruimtelijke 
begrippen. Zorg ervoor dat de 
kinderen deze veelvuldig kunnen 
oefenen en beleven. Dit is een 
belangrijke voorwaarde om tot 
ruimtelijke oriëntatie te komen in 
het platte vlak.

WASKNIJPEREGEL

Voorbereiding
Maak uit hout of stevig karton 
een egelmodel waarop wasknij-
pers kunnen geknepen worden. 

Spel
De kinderen knijpen de was-
knijpers volgens een opgelegd 
patroon op de rug van egel. 

KNIKKERBORD

Voorbereiding
Maak een knikkerbord door een 
spoor in de vorm van een egel 
te knippen uit bladmousse. Kleef 
de bladmousse op een plankje 
of een dik stuk karton. 

Spel
De kinderen leggen een knikker 
in het spoor en laten deze rollen 
door het knikkerbord voorzichtig 
te bewegen. Ze gaan rustig te 
werk en volgen de knikker met 
de ogen.

VERSTOPPERTJE 
SPELEN

Voorbereiding 
Maak van drie à vier plastic bloem- 
potjes egels door er twee wiebe-
loogjes en een neusje op te lijmen.

Spel
Plaats de bloempotjes naast 
elkaar op tafel. Verstop een 
balletje onder een van de egels. 
Verschuif de egels enkele keren 
van plaats. De kinderen pro-
beren goed de egel met het 
balletje te volgen.
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MEMO MET  
EIKELHOEDJES

Voorbereiding
Schilder de binnenkant van grote 
eikelhoedjes in verschillende 
kleuren. Zorg dat er telkens 
twee eikelhoedjes dezelfde kleur 
hebben. 

Spel
Verspreid de eikelhoedjes op de 
tafel. De kinderen draaien om de 
beurt twee hoedjes om en kijken 
naar de gekleurde binnenkant. 
Ze proberen zoveel mogelijk 
paren te zoeken. De gevonden 
paren mogen ze bij zich houden. 
Het spel eindigt als alle paren 
onder de spelers verdeeld zijn. 
De winnaar is de speler met de 
meeste paren. Naast het visueel 
geheugen wordt ook de pincet-
greep geoefend. 
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