


Bespreek schrijfpatroonkaart 3A. De spinnen zijn net  
grote stippen met poten. Toon de schrijfbewegin-
gen op de kaart (stippen zetten en uitschieten-
de lijnvorming).
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed 
zichtbare plaats als geheugensteuntje. 

IK STAP OP 
MIJN GEMAK

 
Ik ben een spinnetje.
Ik stap op mijn gemak

van hier naar daar
van daar naar hier
op dit blad papier.

(geeuwen)
Even rusten, ik ben moe.

Ik doe snel mijn ogen toe.
De wekker rinkelt, (rinkelgeluid)

schoenen aan
om op stap te gaan.

Ik ben een spinnetje.
Ik stap op mijn gemak

van hier naar daar
van daar naar hier
op dit blad papier.

• Schrijfpatroonkaart 3 –  
Allemaal spinnen

• Ik stap op mijn gemak – cd 1, 
nummer 5

ALLEMAAL  
SPINNEN 
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GROOT BEWEGEN

 l nvorming - basisbewegingen  stippen zetten

 
links-rechts  

differentiatie   
bilateraal  

coördineren   

middenlijn  
ontdekken 
en kruisen

 
auditieve  

waarneming en 
concentratie

 
bewegingsritme 

aanpassen   

imiteren  
ritmische  

bewegingen
  

ritmische teken- 
bewegingen   

start-stop  
vaardigheid

Activiteit

Laat het muzikale versje ‘Ik stap op mijn gemak’ (cd 1, nummer 5) horen. 
De kinderen maken van hun handen twee spinnen. Je kunt oogjes op de handruggen tekenen.  
De vingers zijn de pootjes van de spinnen. 
Tijdens het versje slaan de kinderen met de vlakke handen op de knieën. Ze proberen het ritme van 
het versje te volgen. 
Bij de strofe ‘Even rusten, ik ben moe’ stoppen de kinderen met slaan en doen ze alsof ze slapen. 
Daarna wordt het ritmisch slaan herhaald. 

Herhaal het versje en de bewegingen regelmatig als tussendoortje.

• De kinderen laten hun spinnen tijdens het versje over hun benen lopen van boven naar 
onder en weer terug. 

• Er bestaan ook piepkleine spinnetjes: de kinderen maken van hun wijsvingers twee 
spinnetjes. Teken eventueel oogjes op de vingertoppen. Ze tikken met de vingertoppen 
op de benen, op de tafel, op de grond, op de rug van een vriendje … Ze proberen het 
ritme van het versje te volgen. 

 Wissel het slaan met de vlakke handen en het tikken met de vingertoppen af. 

Er kan ook ritmisch gewerkt worden met stokjes, buizen, takken … 
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IK STAP OP MIJN GEMAK

Zie doelen ‘Groot bewegen’

Wat heb je nodig?

• Grote vellen tekenpapier (bij voorkeur groter dan A3) 

• Korte vetkrijtjes

• Papiertape

Bord en krijt

Weetje 

De kinderen gebruiken het best korte (vet)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.

Voorbereiding 

Maak het tekenpapier met papiertape vast aan een wand of de tafel. 

Activiteit

Laat de kinderen het liefst verticaal werken. Er kan ook rechtstaand aan de tafel gewerkt worden. Zet 
het muzikale versje ‘Ik stap op mijn gemak’ (cd 1, nummer 5) op.
De kinderen nemen in beide handen een vetkrijtje en tikken met beide krijtjes ritmisch op het blad.  
Zo verkrijgen ze vele stippen. Stimuleer de kinderen om het 
volledige blad te gebruiken. 
Bij de strofe ‘Even rusten, ik ben moe’ stoppen de 
kinderen met tikken en doen ze alsof ze slapen. 
Daarna herhalen ze het ritmisch tikken. 
 
Laat het lied gerust meerdere keren 
aan bod komen. De kinderen nemen 
regelmatig twee nieuwe kleurtjes 
in de hand. Zo is het fijner om de 
bewegingen te herhalen. 
Laat de kinderen daarna enkele 
spinnen op het blad stempelen. 

Gebruik schrijfpatroonkaart 4B  
als basis voor deze activiteit en  
combineer eventueel met activiteit  
‘Spinnenweb’ (zie pagina 35).
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Werk met vingerverf, verf en kurken of andere 
materialen waarmee de kinderen op het ritme 
van het versje kunnen stempelen. 

Leuk idee: Kleef clownsneuzen op stokjes vast.  
Laat de kinderen met de trommelstokken 
ritmisch op het blad trommelen. 

SCHR FPATROONKAART 3B

 l nvorming - basisbewegingen  
uitschietende 

lijnvorming   
cirkelvormige 

lijnvorming

 specIFIeke schr fvaardigheid  
grafische  
oog-hand  

coördinatie

De kinderen kleuren de lijfjes van de 
spinnen in. Stimuleer cirkelvormige 
bewegingen. (Voor sommige kleuters 
zal dit nog te moeilijk zijn.) Daarna 
geven ze elke spin acht poten. Ze 
trekken hierbij vanuit elke stip een 
uitschietende lijn. 

Je vindt de ondersteunende activiteiten  
bij dit hoofdstuk op pagina 35-36.
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SPINNENWEB

Rol je, net als een egel, in een 
bolletje (beweegkaart 10).

KRIEBELSPIN

Maak van je handen twee 
spinnen en laat ze kriebelen 
(beweegkaart 12).

IN HET WEB!

Maak met papiertape een groot 
web op de grond. 
Laat de kinderen voetje voor 
voetje over de tapelijnen stap-
pen.  

KRISKRASWEB

Laat het nummer ‘Spinnenweb’ 
(cd 1, nummer 7) horen. De 
kinderen maken ritmische armbe-
wegingen in de lucht. Het lied 
stimuleert een uitschietende 
lijnvorming in willekeurige rich-
ting. Stimuleer de kinderen om 
grote bewegingen te maken. Dit 
is extra leuk met kleurrijke linten. 
Tijdens het trommelgeluid worden 
vliegen in het web gevangen. Laat 
de kinderen op het ritme van de 
muziek met de voeten op de 
grond stampen. Beide ritmes 
worden enkele keren afgewisseld. 
Ga daarna met schrijfpatroonkaart 
4B aan de slag. (Zie p. 34)

Laat de kinderen op een 
groot blad kriskraslijnen 
tekenen met dikke 
houtskool op het 
ritme van de muziek. 
Werk af met enkele 
spinnenhandjes. Zie 
domein handvaardigheid.

KLEIKAART 2 - SPIN

De kinderen rollen worstjes van 
plasticine en geven de spinnen 
lange kriebelpoten. 
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WASKNIJPERSPEL

Voorbereiding:
Maak vier ronde, zwarte kaartjes 
(drankviltjes) met wiebeloogjes 
en zorg voor een voorraad 
wasknijpers, vier kommetjes, een 
dobbelsteen (met driemaal één 
stip en driemaal een spin afge-
beeld). 
Spel:
Speel het spel met vier kinderen. 
Elk krijgt een rond kaartje en een 
kom met acht wasknijpers. Om 
de beurt gooien ze met de 
dobbelsteen. Het kind dat aan 
de beurt is, knijpt bij een stip 
één wasknijper (pootje) op het 
lijfje van de spin. Bij het dobbe-
len van de spin maken alle 
kinderen van hun beide handen 
spinnen en tokkelen met de 
vingertoppen (poten) op de 
tafel. Welke spin heeft als eerste 
al zijn pootjes?  

SPINNENWEB  
VAN ELASTIEK

Prik gekleurde duimspijkers 
kriskras door elkaar op onderzet-
ters uit kurk. Maak de duimspij-
kers vast met sterke lijm, zodat 
ze stevig vastzitten. Je kunt ook 
een groot memobord van kurk 
gebruiken. 

Laat de kinderen vrij experimen-
teren met de pinnenborden en 
elastiekjes. Ze proberen de 
elastiekjes rond de duimspijkers 
te spannen en maken zo een 
web. 

SPINNETJES  
IN HET WEB

Span in een hoek van de klas 
enkele stevige draden kriskras 
door elkaar. 
Laat de kinderen spinnen met 
wasknijpers in het web hangen 
of van het web afhalen.

KLEISPINNEN

De kinderen rollen balletjes klei 
tussen de hand en de tafel of 
tussen beide handen.
Voor jonge kleuters is dit niet zo 
gemakkelijk. Stimuleer het 
gebruik van beide handen.
Met zwarte rietjes kunnen poten 
gemaakt worden.

SPINNENHANDJES

Laat de kinderen hun handen 
schilderen met een kwast. Enkel 
de duim hoeft niet geschilderd 
te worden. Ze maken spinnen 
met afdrukken van hun handen. 
Het schilderen van de handen 
stimuleert het tastzintuig en het 
lichaamsbewustzijn. 

SPINNEN ZOEKEN

Verstop enkele nepspinnen in de 
klas en laat de kinderen de spin-
nen zoeken. Of ga naar buiten 
en ga op zoek naar echte spin-
nen. Zo oefenen de kinderen de 
figuur-achtergrondwaarneming.
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