
KRIEBEL- EN ANDERE TOCHTEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het boekje 'Kikker en de horizon' van Max Velthuijs is een mooie aanzet en geeft prima weer hoe kleuters op stap gaan en op 

reis gaan beleven. 

MATERIAAL                                 Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Allerlei verschillende materialen om de voeltegels te maken, potjes met smaak- en geurstoffen ... 

SPEELIMPULSEN           

Voeltegels: Met blote voeten verschillende ondergronden betasten (zacht, hard, glibberig,...), met de ogen dicht de tegels 

bevoelen met de voeten, tegelparcours leggen, eilandjes maken, doen alsof er rondom de stenen een moeras is,...       

Op voettocht: Trek met de kleuters op een fantasietocht vol hindernissen: een mijnenveld dat niet met voeten mag worden 

betreden, een moeras waarop slechts enkele stenen drijven, slapende krokodillen die we op de tippen van onze tenen 

muisstil moeten passeren, kriebelende planten tussen onze tenen, ...               

Ruik- en proeftocht: Geuren en smaken wijzen de weg (zoet is naar links, vies is rechtdoor, ...)  (Links en rechts is voor 

jongere kleuters nog niet altijd evident. Oudere kleuters zouden dit wel al wat moeten kennen.)      

Beestensporentocht: Teken duidelijk herkenbare sporen van dieren en knip ze uit: olifantenspoor, kippenspoor, berenspoor, 

... De kleuters volgen de sporen om de dieren te vinden. Check 'ns bij het thema 'dieren' wat je nog kan spelen. Je kan ook 

uit klei verschillende soorten 'dierenkaka's' namaken en daar sporen mee leggen.     

Fotospeurtocht: De kleuters krijgen een kaart met foto’s op. Het is de bedoeling dat ze de eerste foto zoeken. Wanneer ze 

deze hebben gevonden, kan je hen een opdracht geven. Daarna volgen ze de pijl op de kaart die wijst naar de volgende foto. 

De bedoeling is, dat ze elke foto op hun pad vinden. Je kan dit inkleden alsof iemand iets verloren heeft en je de weg, aan 

de hand van foto’s, terug moet afstappen en op zoek moet gaan, naar dat wat ze verloren zijn. Zorg er wel voor, dat elke 

kleuter iets kan doen. Je kan op voorhand enveloppen maken met opdrachten op, die de kleuters, eenmaal aangekomen bij 

de plaats van de foto, moeten zoeken.  

 

BEGELEIDERSTIPS  

Kleuters vinden het spannend om op tocht te gaan. Dat hoeft helemaal niet ver te zijn, integendeel. Kleuters bevinden zich 

al gauw in een 'vreemde' wereld!  

Zorg voor de nodig spanning, verrassingseffecten en dan heb je hen zo mee. Laat kleuters, waar het kan, ook zelf actief een 

aandeel hebben in het op poten zetten van hun tocht, zoals bij de voetentegels en het blotevoetenpad.  

Sta even stil met de kleuters wat nu juist zoet is of vies is.  

Zorg ervoor dat je op voorhand de weg al eens hebt afgelegd. Zo kan je gevaarlijke punten beter inschatten, weten waar je 

eventueel naar het toilet kan gaan met je kroost.  

Ga je wat verder? Zorg voor voldoende begeleiding. Verspreid je over de groep kleuters. Één begeleider van voor, in het 

midden en op het einde. Maakt duidelijke afspraken met de kleuters. Neem materiaal mee dat je eventueel onderweg nodig 

zou kunnen hebben (reserve kleren, EHBO, vochtige doekjes, WC-papier …) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

