
• Schrijfpatroonkaart 44 – Trein

• Trein – cd 2, nummer 33

• Beweegkaart 68 en 69

• Kleikaart 19

Bespreek schrijfpatroonkaart 44A en toon de  
schrijfbewegingen (stop-draai-start vaardigheid,  
vierhoek, cirkelvormige lijnvorming, cirkel) op  
de schrijfpatroonkaart.
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed  
zichtbare plaats als geheugensteuntje.

Trein
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GROOT BEWEGEN

 specif ieke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid   

 l nvorming - basisbewegingen   
cirkelvormige 

lijnvorming 

 l nvorming - Vormen en l nen  
cirkel 

  
vierhoek 

 
bilateraal  

coördineren   

middenlijn  
ontdekken 
en kruisen

 
links - rechts 
differentiatie

 
ritmische  

tekenbewegingen 

Laat het instrumentale nummer ‘Trein’ (cd 2, nummer 33) horen. 
Voer samen met de kinderen de juiste bewegingen in de 
lucht uit. Twee ritmes worden afgewisseld:
• Ritme 1: De kinderen zijn een trein en stappen 

rond, terwijl ze grote ronddraaiende bewegingen 
maken met gebogen armen naast het lichaam. 
Stimuleer de kinderen om de schouders goed 
mee te bewegen.

• Ritme 2: De kinderen staan ter plaatse en 
poetsen de trein. Ze tekenen met één of 
twee vlakke handen tegelijk vierhoeken in 
de lucht. Besteed aandacht aan de stop-
draai-startvaardigheid.

 
Herhaal het lied en de bewegingen 
regelmatig als tussendoortje.
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TREIN 

Zie doelen ‘Groot bewegen’ en ook

 specif ieke schr fvaardigheid  
grafische  
oog-hand  

coördinatie

 

links - rechts 
draaiende 

bewegingen

Je kunt de activiteit om twee verschillende manieren aanpakken.

Wat heb je nodig?

• Scheerschuim

• Grote vellen tekenpapier (bij voorkeur groter dan A3)

• Korte vetkrijtjes

• Eventueel ronde stickertjes

• Sjablonen

• Dubbelzijdige kleefpads

Bord en krijt

Werkwijze 1
Werk met scheerschuim. De kinderen wrijven het scheerschuim open op de tafel. Laat het nummer 
‘Trein’ (cd 2, nummer 33) horen.
• Ritme 1: De kinderen maken met de vingertoppen van beide handen ronddraaiende bewegingen in 

het schuim. Laat ze, indien mogelijk, rond de tafel stappen.
• Ritme 2: De kinderen staan stil en wrijven met de vlakken handen de krullende lijnen weg. Ze 

poetsen de trein.

Geef de kinderen eens twee washandjes om de tafel te poetsen. Zo gaan ze opnieuw met 
beide handen tegelijk aan het werk.

Werkwijze 2
Kleef onderaan het blad twee ronde sjablonen met dubbelzijdige kleefpads. Er moet nog voldoende 
plaats zijn om rond de sjablonen de cirkelvormige lijnvorming te tekenen. Of gebruik twee gekleurde 
ronde stickers (best geen oranje, want dit is de kleur van de ruststippen). Teken boven de sjablonen 
vier oranje ruststippen of kleef vier stickers. Maak het blad met papiertape vast aan de wand of tafel.
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Laat de kinderen liefst verticaal werken. Er kan ook 
rechtstaand aan de tafel gewerkt worden.
Laat het instrumentale nummer ‘Trein’ horen. Twee 
ritmes worden afgewisseld.  
De kinderen tekenen eerst met de vingers en gaan 
daarna met schrijfmateriaal aan de slag.
• Ritme 1: De kinderen maken cirkelvormige 

lijnen rond de twee sjablonen of stickers. Ze 
gaan hierbij symmetrisch aan het werk. Beide 
draairichtingen worden eens afgewisseld.

• Ritme 2: De kinderen tekenen rechte lijnen van 
stip naar stip. Stimuleer de kinderen om telkens 
even te stoppen in elke stip, zonder de vinger of 
de punt van het schrijfmateriaal van het blad of 
bord te halen. 

Zo wordt de wagon vormgegeven. Beide lijnvormingen 
worden enkele keren afgewisseld. Herhaal het lied gerust 
enkele keren.

De kinderen halen de sjablonen van hun blad en werken hun trein verder af. 

Maak één lange trein met alle werkjes samen. 

Gebruik schrijfpatroonkaart 44B als basis voor deze activiteit.  
De kinderen voeren de opdracht dan zittend uit.
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SCHRIJFPATROONKAART 44B 

 l nvorming - basisbewegingen   
cirkelvormige 

lijnvorming 

 l nvorming - Vormen en l nen  
cirkel 

  
vierhoek 

 specif ieke schr fvaardigheid  
links- en  

rechts draaiende 
beweging

  
stop-draai-start 

vaardigheid   
grafische  
oog-hand  

coördinatie

 schr fbeweging   glijbeweging

 
ritmische 

teken- 
bewegingen 

De kinderen kleuren eerst alle ruststippen van de wagons oranje. Ze tekenen linksdraaiende cirkels 
tussen de schrijfsporen van de wielen. Voorzie eventueel een kaartje met een linksdraaiende pijl als 
geheugensteuntje. Ze gaan meerdere keren over dezelfde lijnvorming heen en geven zo alle wielen 
een kleurtje. 
Daarna oefenen ze de stop-draai-startvaardigheid bij het vormgeven van de wagons en trekken 
lijnen van stip naar stip. Ze proberen telkens even te stoppen in elke stip, zonder de punt van het 
schrijfmateriaal op te heffen. 

Laat het instrumentale nummer ‘Trein’ (cd 2, nummer 33) horen. Tijdens het eerste ritme 
wordt één van de wielen vormgegeven. Er worden vele linksdraaiende cirkels over elkaar 
heen getekend.
Tijdens het tweede ritme wordt één van de wagons vormgegeven. De kinderen trekken 
lijnen van stip naar stip en oefenen zo de stop-draai-startvaardigheid. Besteed ook aandacht 
aan de glijbeweging. Beide melodieën worden enkele keren afgewisseld. Na het lied zijn 
drie wielen en twee wagons vormgegeven. Laat het lied nog een tweede keer aan bod 
komen zodat alle wielen en alle wagons een kleurtje hebben gekregen.
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TREIN 

Beweeg net als een stoomtrein 
met je armen (beweegkaart 69).

SNELTREIN 

Laat de sneltrein lemniscaten 
racen (beweegkaart 69).

KLEIKAART 19 - 
TREIN  

De kinderen rollen worstjes 
plasticine en brengen de uitein-
den bij elkaar. Ze maken zo de 
wielen van de trein. Ze vullen 
ook de spoorlijnen van de 
wagons mooi op met worstjes 
plasticine. 

TSJOEK, TSJOEK, 
TUUT, TUUT, TUUT! 

Tsjoek, tsjoek, tuut, tuut, tuut! 
Maak enkele kaarten met een 
afbeelding van een trein en een 
fluit.
Toon een trein- en fluitkaart aan 
de kinderen. Bij de treinkaart 
zeggen ze ‘tsjoek,’ terwijl ze een 
ronddraaiende beweging maken 
met gebogen armen naast het 
lichaam. Bij de fluitkaart zeggen 
ze ‘tuut’, terwijl ze met een 
gebalde vuist een op- en 
neerwaartse beweging in de 
lucht maken. 

Leg enkele trein- en  
fluitkaarten volgens een vast 
patroon open op de tafel of de 
mat. De kinderen maken de 
juiste geluiden en bewegingen 
volgens het opgelegde patroon 
Bijvoorbeeld trein – trein – fluit –  
fluit – fluit … De kinderen 
zeggen ‘tsjoek, tsjoek, tuut, tuut, 
tuut, tsjoek, tsjoek, tuut, tuut, 
tuut …’ en maken de bijhorende 
bewegingen. Verander het 
patroon enkele keren zodat 
verschillende ritmes geoefend 
worden. 

DAAR GAAT  
DE TREIN! 

Stel enkele materialen (bv. 
banken, hoepels, kegels) op in 
de zaal. De machinist stapt in 
de trein en rijdt een route rond 
enkele opgestelde materialen. 
Bijvoorbeeld rond de hoepel, 
tussen twee banken door, zig-
zaggend tussen de kegels en 
terug. De kinderen kijken  
aandachtig. 
Daarna vormen enkele aan-
geduide kinderen een lange 
trein. De trein probeert dezelfde 
route na te rijden. Herhaal de 
opdracht met telkens andere 
routes. 

299

krullenbol_activiteitenbundel_allerlei_opmaak_.indd   299 29/06/17   15:56


