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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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ZIGZAG - DE KLAS IN EN UIT

 l nvorming - patronen  

 Lichaamscontrole  dynamisch evenwicht

Wat heb je nodig?

• Brede papiertape

Activiteit

Breng aan de ingang van de klas een zigzagpatroon aan in tape.
Telkens de kinderen de klas in- of uitgaan, moeten ze het patroon voetje voor voetje volgen.  
Ze schuiven de hiel van de ene voet telkens tegen de tenen van de andere voet en proberen  
niet van het patroon af te gaan.

EGELS OP DE SPEELPLAATS

 l nvorming - patronen  

Wat heb je nodig?

• Stoepkrijt

Activiteit

Ga naar de speelplaats en verdeel 
de kinderen in groepjes van vier.  
Drie kinderen zitten naast elkaar 
met gespreide benen, de voeten 
raken elkaar. Het vierde kind maakt een 
zigzagpatroon door een lijn te tekenen langs de 
benen van de andere kinderen. 
Herhaal de opdracht enkele keren, zodat alle kinderen aan 
de beurt komen. 
De kinderen werken daarna het zigzagpatroon af en  
maken er een egel van aan de hand van de liedjestekst 
‘Een egel met stekelhaar’ (cd 1, nummer 12).
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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

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 

Je vindt de doelen bij de activiteit ‘Een egel met stekelhaar’ (pagina 19).
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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 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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tekenen. Dit is een belangrijke 
vaardigheid bij het schrijven 
van heel wat letters. Let op een 
goede schrijfhouding en besteed 
aandacht aan de steunfunctie 
van de schrijfhand. Tot slot 
werken de kinderen de egel 
verder af.

OP STAP  
IN HET BOS

Tape of teken een negenveld 
(een rooster met drie keer drie 
vakken) op de grond. Laat één 
kind in het midden staan en geef 
mondelinge opdrachten. Bv. 
‘Stap een vak naar achter, stap 
één vak naar links …’
Maak een gelamineerde voor-
beeldkaart van het negenveld en 
duid met een uitwisbare stift een 
weg aan. Het kind legt de juiste 
weg af aan de hand van de voor-
beeldkaart of verbale instructies. 

PATROONEGEL

Voorbereiding
Snijd uit bladmousse een 
egelsjabloon. Prik met een  
gaatjestang gaatjes in de  
bovenste helft van de egel.
Werk af met een wiebeloogje en 
een pomponnetje voor de neus.

De kinderen stoppen volgens 
een opgelegd patroon stukjes 
chenilledraad door de  
openingen en draaien de uit-
einden rond elkaar, zodat de 
draad goed vast komt te zitten. 
Zo worden de vingervaardig-
heden gestimuleerd.

Gebruik kleine  
gekleurde wasknijpertjes 
i.p.v. chenilledraad.

KNIKKERBORD

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. 
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

Tover drie tot vier plastic  
bloempotjes om in egels door er 
twee wiebeloogjes en een neus 
op te lijmen.
Plaats de bloempotjes naast 
elkaar op tafel. Verstop een 
balletje onder een van de egels. 
Verschuif de egels enkele keren 
van plaats. De kinderen  
proberen goed de egel met het 
balletje te volgen.
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