
Zin in een pasta-avontuur? In dit artikel worden 

activiteiten beschreven voor baby, dreumes en 

peuter, die de zintuiglijke ervaring, creativiteit en 

vrije expressie met pasta stimuleren. Deze acti-

viteiten kunnen toegevoegd worden aan of activi-

teiten vervangen bij het thema ‘Eet smakelijk’. 

Het gaat om een introductieactiviteit en vier kern-

activiteiten.

Zintuiglijke ervaringen, creativiteit en 
vrije expressie

Zintuiglijke ervaringen
De persoonlijke ontwikkeling van jonge kinderen be
gint bij de zintuiglijke ervaring. Door tast en aan
raking ontmoeten kinderen de wereld en daarmee 
zichzelf. Dit gebeurt op natuurlijke wijze de hele dag 
door. In deze activiteiten wordt door middel van 
‘pasta’ de zintuiglijke ervaring gestimuleerd. Het 
materiaal ‘pasta’ staat centraal in de volgende vor
men: gekookt en ongekookt, neutraal van kleur en in 
verschillende kleuren, neutraal van geur. De kinde
ren zullen de volgende zintuiglijke ervaringen op
doen met de pasta: 
• proeven: pasta in de mond stoppen en proeven 

(pasta is namelijk eetbaar materiaal). 
• voelen: grijpen naar en aanraken van gekookte en 

ongekookte pasta (textuur en structuur).
• horen: ervaren dat ongekookte pasta een ander 

geluid maakt dan gekookte pasta.
• zien: kijken naar spaghettisliert(en) en kleuren.
• ruiken: ervaren dat pasta geurloos is.
 

Creativiteit
Kinderen die spelen en experimenteren met materia
len zijn voortdurend bezig mogelijkheden te verken
nen en tonen daarin creatief gedrag. Ze stuiten op 
uitdagingen. Ze leren dat er meer dan één antwoord 
is op een probleem. En in plaats van instructies te 
volgen hoe iets moet, ontdekken ze beetje bij beetje 
hoe iets werkt. Of juist niet, en welke mogelijkheden 
dat dan weer oplevert. Met de activiteiten in dit arti
kel ontdekken ze bijvoorbeeld hoe ze met pasta kun
nen werken en maken ze met brooddeeg of klei zelf 
pasta.
 
Vrije expressie
Vrije expressie van jonge kinderen gaat over durven 
uiten, laten zien en laten horen. Kinderen willen zich 
uiten, omdat ze de behoefte hebben om te delen. 
Jonge kinderen hebben immers (nog) geen woorden 
om zich te uiten. Bij de activiteiten in dit artikel wordt 
dat onder andere gestimuleerd door het maken van 
sporen in de verf en het zetten van lijnen op papier 
met spaghetti.
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Het pasta-avontuur
Vrije expressie en creativiteit stimuleren bij jonge kinderen
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Voorbereiding
• Kook de spaghetti en voeg een scheut olie toe. Giet 

de spaghetti af en laat die afkoelen. Bewaar de af
gekoelde spaghetti in een hersluitbare plastic zak 
in de koelkast tot het gebruik. 

• Dek de tafel met een tafelzeil. 

Uitvoering
1. Laat de kinderen aan tafel zitten. 
2. Geef ieder kind een kluwen ongekleurde gekookte 

spaghetti om te voelen, verkennen en spelen. 

Uitbreiding baby’s
Ga voor de baby zitten en neem een kluwen spa
ghetti in je hand. Bungel de spaghetti voor de baby. 
Nodig uit tot grijpen en pakken.

Afsluiting
Opruimliedje of versje
(eigen melodie bedenken)

Zwieren zwaaien
De slierten draaien (2x) 
Zwieren zwan
Stop de spaghetti in de pan!

Zet midden op de tafel een pan. Vertel dat jullie gaan 
stoppen en opruimen. Zeg: ‘Doe mij maar na.’ Pak in 
iedere hand wat slierten. Zing het bovenstaande 
versje en laat de slierten zwieren, zwaaien en draai
en. De dreumesen en peuters gaan ze in de pan stop
pen. De baby’s kijken en luisteren. Herhaal het versje 
totdat alles in de pan zit.
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Eigen handelen
Volg de reacties van de kinderen. Benoem niet dat het spaghetti is maar laat de kinderen komen met hun  
eigen woorden, verhalen en verbeelding die zij daaraan willen geven. Wellicht benoemt een kind zelf dat het 
spaghetti is. Volg het experimenteerproces van de kinderen zonder het in te vullen. Op deze wijze raken kin
deren vertrouwd met hun eigen expressie en creativiteit. 

Introductieactiviteit • Het swingt de pan uit

Doel De kinderen verkennen en onderzoeken gekookte spaghetti

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Begeleid spelen in 
een grote groep 

Zittend aan tafel Na het fruit eten • pan 
• spaghetti
• water
• olie
• hersluitbare plastic zakken 
• tafelzeil

• 



Voorbereiding
• Voeg bij gekookte spaghetti de ‘verf’ uit de kleur

stift toe. Maak twee of drie kleuren spaghetti. Doe 
de afgekoelde gekleurde spaghetti in hersluitbare 
plastic zakken en bewaar die in de koelkast.

• Verzamel spaghettischeppen, kinderkeukengerei 
en scharen.

• Leg een groot tafelzeil op de grond en maak het 
vast met tape. Zet een lage tafel op het zeil. Dek de 
lage tafel zelf ook met tafelzeil. Plaats op de tafel 
twee verschillende kleuren spaghetti.

• Leg handdoeken op de vloer en zet er een aantal 
teilen met water, sop en een afwasborstel op.

Uitvoering
1. Laat de kinderen hun schoenen en sokken uitdoen. 

De spaghetti plakt anders aan de zolen/sokken. 
2. Laat de kinderen staand aan de tafel de spaghetti 

pakken en er vrij mee onderzoeken en handelen. 
Ze kunnen ook de spaghettischeppen en het kin
derkeukengerei gebruiken.

Uitbreiding 2 ½ - 4 jaar
Laat de kinderen die dat kunnen de spaghetti (klein) 
knippen.

Afsluiting
Laat de kinderen de gebruikte materialen afwassen, 
afdrogen en eventueel opruimen. Na koken hoor je 
immers ook af te wassen. Zo worden de handen ook 
meteen weer schoon. 

Tip 
Prentenboek De Kok van Liesbeth Slegers, 
Clavis (2013).
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Eigen handelen
Bouw de activiteit op met betrekking tot het aanreiken van materiaal: niet alles tegelijk maar één voor één. 
Wanneer kinderen nog vol aandacht zijn, hoeft er niet direct ander extra materiaal aangeboden te worden. 
Voeg nieuw materiaal toe als de betrokkenheid afneemt. Ga aan de andere kant in op initiatieven van kinde
ren als daaraan voldaan kan worden. 

Activiteit 1 • Ik (k)ook!

Doel De kinderen spelen en creëren met gekookte gekleurde spaghetti

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1½ - 4 jaar Spel in een grote of 
kleine groep  

Staand aan een lage 
tafel  

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• pan 
• spaghetti (250 gram per kind)
• water
• olie
• foodcolor
• grote hersluitbare plastic zakken 
• tafelzeil
• spaghettischeppen
• scharen
• kinderkeukengerei
• teilen met sop
• afwasborstels
• theedoeken 
• handdoeken



Voorbereiding
Maak een sensory box. Doe twee kilo ongekookte 
penne in een plastic opbergbox en meng daar materi
aal doorheen (Zie onder kopje ‘Nodig’).

Uitvoering
1. Laat de kinderen in de doos grabbelen en het  

materiaal vinden en verzamelen.
2. Geef de kinderen vergieten en opscheplepels,  

zodat ze kunnen spelen met de ongekookte penne.

Uitbreiding 0 – 1½ jaar
Maak een rammelaar. Stop een of enkele stukjes 
penne in een plastic flesje of potje. Gebruik eventu
eel voor de veiligheid tape om de dop of het deksel 
goed vast te zetten. 

Uitbreiding 3 jaar en ouder
Maak een bakje met gekookte penne. Laat de peuters 
met de handen voelen in de gekookte penne en daar
na in de sensory box met ongekookte penne. Wat is 
hun reactie?

Afsluiting
Laat de kinderen met twee handen de penne pakken 
en vervolgens loslaten boven de bak, zodat het pasta 
regent. Zing ondertussen op de melodie van ‘Het  
regent, het regent’ de volgende tekst:

Het regent, het regent, de pasta in de bak.
Het is nu afgelopen, tikke tikke tak.

Tip
App Cute Food – cooking app for kids, Sebastian  
Bachorzewsk (2013).
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Eigen handelen
Kijk hoe het spel zich ontwikkelt: verzamelen en/of opnieuw verstoppen tussen de pasta? Sorteren en/of  
ordenen? Benoemen en/of vertellen? Herhalen van handelingen? Volg waar de interesse van de kinderen op 
gericht is en stem hierop je eigen handelen af. 

Activiteit 2 • Grabbeldebabbel

Doel De kinderen spelen en creëren met ongekookte pasta

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1½ - 4 jaar
Alleen bedoeld 
voor kinderen die 
niet snel meer iets 
in de mond 
stoppen.

Begeleid spel in een 
kleine groep  

In een kring 
op de grond   

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• plastic opbergbox
• 2 kilogram penne
• Kies uit: uitsnijkoekvorm-

pjes, theelepeltjes, 
siliconen cupcakevormpjes, 
propjes aluminiumfolie

• opscheplepels
• vergieten 
• kleine doorzichtige 

afsluitbare plastc flesjes/ 
potjes



Voorbereiding
• Pak een bundel spaghetti bij elkaar. Knoop een 

elastiek om deze spaghetti op ongeveer een kwart 
van de bundel van bovenaf. Doe de bundel in  
kokend water met olie. Zorg ervoor dat het water 
zich 3 cm onder het elastiek bevindt. Houd de 
kooktijd van de spaghetti op de verpakking aan. 
Spoel na de kooktijd de ‘verfkwastjes’ met lauw
warm water af. De ‘verfkwastjes’ zijn gebruiks
klaar als ze afgekoeld zijn.

• Dek de tafel met tafelzeil. Plak vervolgens met 
tape (behang)papier op het tafelzeil. 

• Vul bordjes met plakkaatverf. 
• Leg alles klaar op de tafel.

Uitvoering
1. Laat de kinderen om de tafel zitten. 
2. Geef ieder kind een kwastje van gekookte spa

ghetti en laat de kinderen er vrij mee verven. 
3. Na een tijdje laat het gekookte deel los. Wat over

blijft, is een bundeltje ongekookte spaghetti. Laat 
de kinderen hiermee verder verven of stempelen. 
Dit geeft een ander effect.

Afsluiting
Laat de kinderen de handen wassen en hun schorten 
uitdoen.

Tip
Prentenboek Emily Eten! Rebecca Cobb, 
VriesBrouwers (2012)
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Eigen handelen
Laat de kinderen vrij verven: het hoeft niets voor te stellen, tenzij ze het zelf benoemen. 
Wees erop voorbereid dat de kinderen verf aan de handen krijgen. Dit leidt bij jonge kinderen vaak tot het 
verven met de handjes. Het gevolg kan zijn dat kinderen geen interesse meer hebben in het kwastje. Laat dit 
toe, zodat het kind zijn/haar eigen zintuiglijke ontdekking en vrije expressie ervaart. 
Wees erop voorbereid dat er meestal geen eindresultaat is, bijvoorbeeld doordat het papier stuk is gegaan. 

Activiteit 3 • Los met ‘de verfflos’

Doel De kinderen verven met een kwastje van gekookte spaghetti en met een ongekookte spaghettibundel

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2½ - 4 jaar Begeleid spel in een 
kleine groep  

Zittend aan een tafel   Als ochtend- of 
middagactiviteit

• spaghetti
• elastiekjes
• pan
• water 
• olie
• een rol (behang)papier
• tape
• 2 kleuren plakkaatverf
• bordjes
• schorten of kleding waarop 

verf mag komen
• tafelzeil



Voorbereiding
• Maak (brood)deeg of zorg voor klei. 
• Verzamel knoflookpersen en de andere materialen. 
• Dek de tafel met het tafelzeil.
• Leg handdoeken op de vloer. Zet op de hand

doeken een aantal teilen met water, sop en een  
afwasborstel.

Uitvoering
1. Laat de kinderen om de tafel zitten.
2. Geef ieder kind een stuk (brood)deeg/klei. 
3. Geef ieder kind een knoflookpers. Laat de kinde

ren het keukenmateriaal zelf ontdekken. Doe ver
volgens voor hoe je een knoflookpers gebruikt als 
ze het nog niet weten. Laat hen slierten maken.

4. Geef kinderkeukengerei.
5. Geef de plastic mesjes en vorkjes toe.

Afsluiting
Laat de kinderen de gebruikte materialen afwassen, 
afdrogen en eventueel opruimen. Na koken hoor je 
immers ook af te wassen. 

Tips
App: Job gaat koken, Heppi (2013).
App: Toca Kitchen Monsters, Toca Boca AB (2014).
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Eigen handelen
Bouw de activiteit op met betrekking tot het aanreiken van materiaal: niet alles tegelijk maar één voor één. 
Wanneer kinderen nog vol aandacht zijn hoeft er niet direct ander extra materiaal aangeboden te worden. 
Voeg nieuw materiaal toe als de betrokkenheid afneemt. Ga aan de andere kant in op initiatieven van kinde
ren als daaraan voldaan kan worden. 

Activiteit 4 • Slierten maken

Doel De kinderen maken slierten van klei/(brood)deeg met een knoflookpers

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2½ - 4 jaar Begeleid spel in een 
kleine groep  

Zittend aan een tafel Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• klei of (brood)deeg
• knoflookpersen
• plastic mesjes en vorkjes
• kinderkeukengerei
• penne 
• tafelzeil
• teilen met sop
• afwasborstels
• theedoeken 
• handdoeken


