
In dit artikel ‘Stoplicht, ik wil oversteken!’ spelen 

kinderen met vormen en ontdekken ze patronen 

waarbij de inspiratie voortkomt uit de verkeers-

context. Beschreven worden activiteiten voor 

baby, dreumes en peuter, die het ruimtelijk in-

zicht en ritmegevoel stimuleren en toegevoegd 

kunnen worden aan het katern ‘Ik en mijn familie’ 

(onderwerp ‘Met de trein naar oma!’).

In dit artikel staan vijf activiteiten. De opzet van de 
activiteiten in dit artikel is erop gericht het onder-
zoekende gedrag en de beeldende expressie van 
jonge kinderen te ondersteunen. Voor jonge kinde-
ren is alles nieuw. De eerste reactie van jonge kin-
deren op materialen is dat zij deze willen verkennen 
om erachter te komen hoe ze werken en wat ze er-
mee kunnen doen. Herhaling is hierbij belangrijk. 
Door eerst een aantal keren te smeren en te kliede-
ren met lijm en papier, komen de kinderen uiteinde-
lijk tot de conclusie dat met lijm iets wordt vastge-
plakt.
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Stoplicht, ik wil oversteken!
Met vormen spelen en patronen ontdekken  

om grip te krijgen op de wereld
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Voorbereiding
Plak met de afplaktape een of meer lijnen op de 
grond. Pak het begin van de tape, rol de tape een 
stukje af en zet hiermee de rol vast op de grond. 
Zorg dat ieder kind een eigen rol heeft.

Uitvoering
1. Laat de kinderen op eigen initiatief naar de opge-

plakte lijnen en de rollen tape op de grond toe 
gaan.

2. Volg de reactie en het spel van de kinderen: voe-
len, pulken, (af)krabben, afwikkelen, rollen, prop-
pen maken, aan de handen blijven plakken, door 
de ruimte gaan met de tape, plakken op de grond, 
armband van de rol maken, bouwen enzovoorts. 
Help zo nodig bij het afscheuren, afrollen en het 
begin vinden van de tape.

3. Wat ontstaat in de ruimte en op de grond? Een wir-
war van lijnen en proppen? Of iets anders?

Uitbreiding oudste peuters
• Op de grond liggen en rollen van de buik op de rug 

en van de rug op de buik. 

• Op de grond staan en zichzelf afrollen vanaf het 
hoofd naar beneden en weer terug omhoog.

• Over de lijnen rijden met autootjes.

Afsluiting
Zing het onderstaande liedje om de activiteit af te 
sluiten en op te ruimen:

Tip voor verwerking
Prentenboek: Meneer Streepjespyjama in New York, 
Michael Leblond & Frédérique Bertrand, Clavis 
(2012).
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Activiteit 1: In de greep van tape

Doel De kinderen onderzoeken, experimenteren, spelen en creëren met afplaktape.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1½ - 4 
jaar

Vrij spel in de 
grote groep 

Op de grond in de groep 
(ruimte of speellokaal)

Ochtend- of middagactiviteit •   Rollen afplaktape
• Scharen

Liedje ‘Duimelot en Likkepot’ Bewegingen

Duimelot en Likkepot --------------------------
Lange Jaap en Korte Knaap -------------------
En die lieve, kleine pop ------------------------
Die zeggen klaar en stop ----------------------

Steek de duim op. Steek vervolgens de wijsvinger op.
Steek de middelste vinger. Steek vervolgens de ringvinger op.
Steek de pink op.
Maak met je arm en hand een stopteken.

Eigen handelen
Tape is niet het makkelijkste materiaal voor kinderen (en volwassenen) om mee te werken en te spelen. 
Laat de frustratie die kinderen kunnen ervaren bij dit materiaal even toe. Geef het kind de kans zelf grip te 
krijgen op de tape. Het hoort bij het verkennen van de mogelijkheden van het materiaal en ontwikkelt het 
vermogen dingen ‘te doen’.
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Voorbereiding
1. Dek de tafel met tafelzeil. Zet witte vellen A3- 

papier met de randen vast met sterke tape op het 
tafelzeil. Dit om het schuiven van het papier te 
voorkomen.

2. Knip stukjes tape en plak ze op de rand van de tafel.
3. Vul de bordjes met zwarte plakkaatverf en leg de 

verfrollers klaar.
4. Download de app Dierendorpje of schaf het boek 

Dierendorpje aan. (Zie afsluiting.)

Uitvoering
1. Laat de kinderen op het witte vel de witte stukjes 

tape plakken. 
2. Zet de bordjes met zwarte verf en de verfrollers op 

de tafel. De kinderen maken het witte vel helemaal 
zwart.

3. Haal de stukjes tape van het zwartgeverfde papier. 
Er ontstaat nu een contrastrijk kunstwerk geïnspi-
reerd op een zebra(pad).

Uitbreiding baby’s
• Plak op de grond en de muur een vel met een zebra-

patroon stevig vast.
• Laat de baby’s naar het vel kruipen, het bekijken 

en betasten.
• De baby’s in de box of in de (wip)stoel kijken naar 

een zebrapatroon op de muur.

Afsluiting
Laat de kinderen het versje en/of liedje horen over 
de zebra uit Dierendorpje van Gitte Spee & Kim Lian 
van der Meij, Dutch Media Uitgevers (2013). Hiervan 
is zowel een boek met cd als een app verkrijgbaar.

Tips voor verwerking
• Prentenboek: Met z’n tweetjes een streepje voor, 

Guido Van Genechten, Clavis (2014).
• Filmpje: Aya – Do re mi (aflevering 1 van 12) (te vin-

den op youtube).
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Activiteit 2: Abracadabra, kijk een zebra!

Doel De kinderen ervaren de plakkende en niet-plakkende zijde van de stukjes afplaktape, vullen een vel 
papier met zwarte verf en ervaren zwart-witcontrasten zoals bij een zebra(pad).

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine groep 

Zittend aan tafel Ochtend- of middagactiviteit •   Tafelzeil
•   Witte vellen A3-papier
•   Rollen afplaktape
•   Een rol sterke afplaktape
•   Bordjes
•   Zwarte plakkaatverf
•   Verfrollers

Eigen handelen
Baby’s reageren vooral in de eerste maanden van hun leven heel sterk op zwart-wit patronen. Ze zijn zeer 
gefascineerd door deze grote contrasten. Met de baby op de arm schaduw verkennen op de muur ligt in het 
verlengde van deze activiteit. Het stimuleert de visuele ontwikkeling van baby’s.
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Voorbereiding
1. Knip uit de vellen karton een rode en een groene 

cirkel: het groene en rode licht van het stoplicht.
2. Maak twee lijnen op de grond met afplaktape of 

stoepkrijt: de ene kant en de andere kant van de 
weg/straat.Er kan tussen de lijnen ook nog een  
zebrapad worden gekleurd met het stoepkrijt.

3. Zorg voor het prentenboek Piep wil oversteken van 
Fleur van der Weel.

Uitvoering deel 1
1. Lees samen het prentenboek Piep wil oversteken. 
2. Zing het onderstaande liedje op de melodie van 

‘Schipper mag ik overvaren’ en maak de bewegin-
gen erbij.

Uitvoering deel 2 
3. Ga daarna met de kinderen naar de lijnen. Stimu-

leer de volgende dingen op een natuurlijke wijze: 
op de lijn staan, op de lijn lopen, met iedere voet 
aan één kant van de lijn staan en eroverheen sprin-
gen. Gebruik de woorden achter, voor, op, naast, 
over, stoep, straat, oversteken en overkant.

4. Alle kinderen staan achter de lijn op de ‘stoep’. 
Bouw het spel bij het liedje als volgt op:

• Oversteken van de ene naar de andere lijn.
• Oversteken bij groen, wachten bij rood.
• Oversteken met het lijf: door kruipen, lopen, met 

de arm(en) omhoog, springen, rennen, stampen, 
schuiven op de billen enzovoort.

• Oversteken als een voertuig uit het prentenboek.
• Oversteken als een dier uit het prentenboek.

Uitbreiding baby’s
Maak zaklampen met rood of groen licht door er een 
stukje rood of groen karton op te plakken. Bevestig 
met touw de zaklampen aan de box of de stoel. Laat 
de bundels licht op de vloer schijnen. (Waar komt 
het vandaan? Kan ik het aanraken/vastpakken?)
Verduister eventueel de ruimte wat.

Tips voor verwerking  
• Annie M.G. Schmidt – Jip en Janneke Musical (1969). 

Twee liedjes van het album: ‘Mamma’ (4) en  
‘Oversteken’ (5).

• Filmpje: Aya – Verkeersgeluiden (YouTube).

Activiteit 3: Stoplicht, ik wil oversteken!

Doel De kinderen ervaren de begrippen wachten, oversteken, overkant, stoplicht, stoep en straat.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

3 - 5 
jaar

Voorlezen van 
een prentenboek. 
Een liedje met 
een bewegings-
spel 

In de kleine 
groep (in het 
speellokaal 
of buiten)

Het voorleesmoment en 
daarna. 
De uitvoering bestaat uit twee 
delen, te verdelen over twee 
verschillende momenten.

•   Vel karton (rood)
•   Vel karton (groen)
•   Schaar
•   Afplaktape/wit stoepkrijt
•   Prentenboek: Piep wil oversteken, 

Fleur van der Weel, Querido (2013)

Liedje ‘Stoplicht ik wil oversteken’ Bewegingen

Stoplicht ik wil oversteken----------------

Rood of groen--------------------------------

Ik wil naar de overkant---------------------
Wat moet ik doen?------------------------

Met je arm en hand omhoog een stoplicht maken, bij ik naar jezelf 
wijzen, bij oversteken met de armen bewegen zoals bij een hard-
loopbeweging.
Eerst de ene hand (met de rode cirkel) in de lucht daarna alleen de 
ander hand (met de groene cirkel).
Bij ik naar jezelf wijzen, met arm en vinger naar de overkant wijzen.
Handen naast je wangen.

Eigen handelen
Dreumesen en peuters zijn druk bezig hun wilskracht te verkennen en eigen te maken. Maak tijdens het 
zingen een klein feestje door met extra intonatie en heel nadrukkelijk ‘ik WIL naar de overkant’ te zingen.
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Voorbereiding
1. Knip per kind een stuk boeklon zo groot als A3. De 

plasticzijde komt tegen het raam aan, dit is de 
niet-plakkende zijde. Zet met stukjes afplaktape 
de niet-plakkende zijde op de hoeken vast tegen 
het glas van het raam. Haal het papier van de plak-
zijde, zodat de plakkende zijde gebruikt kan wor-
den als ‘werkoppervlak’.

2. Scheur stukjes rood en groen vliegerpapier.

Uitvoering
Laat de kinderen stukjes groen en rood vliegerpa-
pier op de plakkende zijde plakken. Een alternatief 
stoplicht ontstaat.

Afsluiting
Bekijk en bespreek samen nogmaals het prenten-
boek: Piep wil oversteken van Fleur van der Weel, 
Querido (2013).

Tips voor verwerking
Prentenboek Heen en weer naar de stad, Tom 
Schamp, Lannoo (2013).
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Activiteit 4: Zicht op licht

Doel De kinderen ontdekken en experimenteren met een plakkend oppervlak en transparante materialen.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Individueel spel Ergens in de 
ruimte op een of 
meer ramen

Ochtend- of middag-
activiteit

•   Boeklon
•   Afplaktape
•   Rood en groen vliegerpapier
•   Prentenboek: Heen en weer 

naar de stad, Tom Schamp, 
Lannoo (2013)

Eigen handelen
Wanneer kinderen nog niet eerder met boeklon hebben gewerkt is het aan te raden eerst ruimte te geven 
aan het betasten van het plakkende materiaal als een zintuiglijke ervaring. 
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Voorbereiding
1. Zorg dat ieder kind een speelgoedautootjes heeft. 
2. Kies of de kinderen staand aan de tafel gaan wer-

ken of op de grond. Plak de tafel of vloer af met be-
hangpapier en zet dit vast met afplaktape.

3. Vul bordjes met rode en groene plakkaatverf.
4. Trek de kinderen ‘verfkleding’ aan of laat hen wer-

ken in hun luier. 

Uitvoering
Laat de kinderen met hun speelgoedautootje door 
het bordje met verf rijden en vervolgens op het be-
hangpapier. Met dit spel ontstaat een wirwar van 
rode en groene bandensporen. 

Afsluiting
Laat de kinderen de speelgoedauto’s schoonmaken 
in de ‘autowasstraat’: in de teiltjes met sop en 
sponzen. De schone speelgoedauto’s worden op 
een theedoek te drogen gezet.

Tips voor verwerking
•	 Prentenboek: De kar van de Koning, Leo Timmers, 

Querido (2012).
•	 Prentenboek: Boem, Leo Timmers, Querido (2011).
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Activiteit 5: Sporen van motoren en tractoren

Doel De kinderen maken met speelgoedautootjes sporen met verf.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1½ - 4 
jaar

Begeleid spel in een 
kleine groep

Staand aan 
een tafel of op 
de grond

Ochtend- of middag-
activiteit 

•   Verfkleding
•   Behangpapier
•   Diverse speelgoedautootjes
•   Plakkaatverf rood en groen
•   (Papieren) bordjes
•   Afplaktape
•   Teiltjes met warm water, sop en 

sponzen
•   Theedoeken

Eigen handelen
Wees erop voorbereid dat dreumesen en jonge peuters vaak nog op hetzelfde stukje schilderen. Zij nemen 
nog niet echt de ruimte. Het kan dus zijn dat vaak op dezelfde plek heen en weer wordt gegaan met het 
autootje. Het papier kan hierdoor stuk gaan.


