Fijn! Kerst!
Activiteiten die je kan doen
om de fijne motoriek te
stimuleren, thuis of in de
klas.

Copyright © 2020 VOF StapDoor. Alle rechten voorbehouden.

Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl

Inhoud

Copyright © 2020 VOF StapDoor

1.

Klei hangers
Klei, lint en kralen

2.

Symmetrische kerstboom
LEGO®

3.

Knijper kerstboom hanger
Knijpers

4.

Kralenzuurstok
Kralen en chenilledraad

5.

Slinger Rudolf
Papier

Wat leuk dat je dit ebook hebt download!
In dit ebook vind je activiteiten die de fijne
motoriek stimuleren, thuis of in de klas.
Meer van dit soort oefeningen, en de kennis
erachter, vind je in ons boek FIJN!
Maar deze zijn speciaal voor de kerst. Van
ons, voor jou!
Dorien en Kirsten
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Fijn! Kerst!

Dorien

BESCHRIJVING ACTIVITEIT.

Klei Kersthangers
BENODIGDHEDEN

●
●
●
●
●

Zelfhardende klei
Strijkkralen
Touw of lint
Eventueel steekvormen
Satéprikker
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WAT STIMULEER JE?

●
●
●
●
●

Visuele perceptie
Pincetgreep
Doseren van kracht
Manipulatie
Oog-handcoördinatie

Dit is een activiteit die hoort bij het boek FIJN!

Laat het kind met de klei
bijvoorbeeld een kerstboom of een
ster maken. Vervolgens pakt het
kind een aantal strijkkralen in de
hand door ze één voor één op te
pakken en in de handpalm te
verstoppen. Dan kijkt het kind in de
hand welke kleur als eerste aan de
beurt is. Deze strijkkraal beweegt
het kind door vingerbewegingen als
eerste naar duim en wijsvinger om
daarna in de klei te duwen. Daarna
volgen de andere strijkkralen totdat
de hand leeg is. Het kind versiert het
hele ﬁguur. Hierna maakt het kind
aan de bovenkant een gat met de
satéprikker om het touw of lint
straks aan vast te maken als de klei
droog is. Dan is de hanger klaar!

Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl

BESCHRIJVING ACTIVITEIT.
Maak op een lego grondplaat een
kerstboom voor de helft. Laat het
kind de andere helft maken door het
reeds gebouwde, gespiegeld eraan
vast te bouwen.

Symmetrische
Kerstboom
BENODIGDHEDEN

●
●

Lego grondplaat
Legoblokken in jouw
gewenste kleur en maat
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WAT STIMULEER JE?

●
●
●
●
●

Visuele perceptie
Pincetgreep
Doseren van kracht
Manipulatie
Oog-handcoördinatie

Dit is een activiteit die hoort bij het boek FIJN!

Het kind pakt het drie blokjes op
met een pincetgreep en verstopt
deze blokjes één voor één in de
handpalm. Daarna worden de
blokken weer één voor één door
vingerbewegingen uit de handpalm
naar de toppen van duim en
wijsvinger bewogen en op de juiste
plaats op de grondplaat
vastgemaakt. Zo ontstaat er een
mooie kerstboom van legoblokken!

Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl

BESCHRIJVING ACTIVITEIT.
Laat het kind drie knijpers uit elkaar
halen door het veertje te
verwijderen. De onderdelen worden
aan elkaar gelijmd zodat het een
driehoek (kerstboom) vormt. Het
lint wordt in het midden tussen de
knijpers vast gemaakt met lijm.

Knijper kerstboom
hanger
BENODIGDHEDEN

●
●
●
●
●
●
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Houten knijpers
Groene verf
Lijm
Gekleurde pompons
Chenilledraad
Sterren
Touw of lint
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WAT STIMULEER JE?

●
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Visuele perceptie
Pincetgreep
Doseren van kracht
Tweehandig samenwerken
Oog-handcoördinatie

Dit is een activiteit die hoort bij het boek FIJN!

Laat het kind de houten
knijperhanger groen verven. Als
deze opgedroogd is, versiert het
kind de hanger met pompons,
chenilledraad en een ster. De hanger
is klaar en kan bijvoorbeeld in de
boom worden gehangen.
Tip: Gebruik een lijmpistool om de
knijpers aan elkaar vast te maken.

Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl

BESCHRIJVING ACTIVITEIT.

Kralenzuurstok
BENODIGDHEDEN

●
●

Verschillende kleuren
chenilledraad
Verschillende kleuren kralen
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WAT STIMULEER JE?
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Visuele perceptie
Pincetgreep
Manipulatie
Tweehandig samenwerken
Oog-handcoördinatie

Dit is een activiteit die hoort bij het boek FIJN!

Laat het kind van chenilledraad de
vorm van een zuurstok maken of
een ander leuk kerstﬁguur. Daarna
pakt het kind vijf kralen één voor
één op en verstopt deze in de
handpalm. Vervolgens worden de
kralen om de beurt met
vingerbewegingen uit de hand
bewogen en weer tussen duim en
wijsvinger genomen (alles met één
hand). Het kind rijgt de kralen aan
de zuurstok.

Tip: laat het kind de kralen in
verschillende patronen rijgen.

Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl

BESCHRIJVING ACTIVITEIT.

Slinger Rudolf
BENODIGDHEDEN

●
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●
●
●
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Bruin papier
Schaar
Lijm
Oogjes
Rode pompon
Zwarte stift
Touw
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WAT STIMULEER JE?

●
●
●
●
●

Visuele perceptie
Pincetgreep
Doseren van kracht
Tweehandig samenwerken
Oog-handcoördinatie

Dit is een activiteit die hoort bij het boek FIJN!

Laat het kind vier brede en drie
smalle stroken knippen van de korte
kant van een bruin A4 papier. Het
kind maakt eerst de brede stroken
dicht door de korte kanten aan
elkaar vast te plakken. Zo heeft het
kind een cilinder gemaakt.
Vervolgens maakt het kind de brede
cilinders aan elkaar vast met de
smalle stroken. Dit doet het kind
door de smalle stroken door de
brede cilinders te rijgen en de korte
kanten aan elkaar vast te lijmen. Zo
ontstaat een slinger. Daarna maakt
het kind het gezicht van Rudolf met
de ogen en de pompon.De oren en
het gewei worden met papier
gemaakt. Aan de bovenste cilinder
maakt het kind een touw vast
waaraan Rudolf opgehangen kan
worden.
Meer tips, kennis, boeken en trainingen vindt je op www.stapdoor.nl
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Auteursrecht
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, door middel van druk,
fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Fijn! de training

De praktische training waarbij je zelf veel
oefent, praktische tips krijgt en naar huis
gaat met nieuwe lesideeën.
www.stapdoor.nl/training-fijn
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Fijn! het boek

Het boek boordevol kennis en ideeën om
de fijne motoriek te stimuleren.
www.stapdoor.nl/het-boek

