
 

Racen over zelfgemaakte wegen
Met schilderstape plakken we op de grond allemaal wegen af en gaan er
vervolgens mee spelen
Met een rolletje afplaktape creëren we in een mum van tijd een geweldig
wegennetwerk. We gaan er lekker met onze auto's overheen racen! Of nou
ja....racen? We letten natuurlijk wel goed op in het verkeer.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Zelfstandigheid
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
schilderstape
autootjes en andere speelgoedvoertuigen

Voorbereiding
Zet de materialen voor de activiteit klaar. Zorg ervoor dat je genoeg schilderstape hebt om de baan uit te
zetten.

Introduceer de activiteit
Ter introductie van deze activiteit kun je samen een boekje lezen over het verkeer. Hoe zijn wegen eruit?
Wie weet dit? Wat voor verkeersregels ken je al? Wat doe je als je de straat oversteekt? Stel allerlei vragen
aan de kinderen. Suggesties voor boeken:

Anna in het verkeer - Kathleen Amant
Volg die auto - Lucy Feather
De grote rode bus - Judy Hindley

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de mondelinge taalontwikkeling door samen in gesprek te gaan over het verkeer. Verder
stimuleer je de cognitieve ontwikkeling door samen de weg te tapen. Waar zullen de auto's langs
heenrijden? Wat past wel en wat past niet? Met de fijne motoriek houdt het kind de autootjes vast.
Stimuleer de beeldende expressie van het kind door het zijn eigen fantasiespel te laten spelen met de
auto's. Ga hierin mee.

 



 

Maak samen de wegen!
Maak samen met het kind verschillende weggetjes met schilderstape. Waar gaan we allemaal langs met de
auto's? Laat je inspireren door de foto's en maak samen met de kinderen een eigen wegennetwerk Is dit
afgeplakt, dan kan het spel beginnen.

Leg de kinderen uit wat de bedoeling is. Speel vervolgens lekker in deze nieuwe wereld.

 


