
 

Pak de spin!
Lukt het jou om alle spinnen te pakken?
Iiiieeee een spin. Met een knijper proberen de kinderen de spinnen te pakken 
te krijgen. Best moeilijk, maar oefening baart kunst!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Meten
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Spel

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

Wat heb je nodig?
• mandje met gaatjes erin
• zwarte pijpenragers
• wol
• wasknijpers
• plastic spinnen (b.v. uit de feestwinkel)

Ontwikkelingsgebieden stimuleren 
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Het kind gebruikt zijn fijne motoriek 
om de spin met de wasknijpers te pakken. Dit is best lastig nog voor sommige kinderen! Daarnaast 
stimuleer je het cognitief geheugen. Het kind denkt na over wat de beste manier is om de spin te pakken te 
krijgen. Waar kan ik met de wasknijper tussendoor? Samen bespreek je hoe het gaat en wat er moeilijk is. 
Zo stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling. 

Voorbereiding
Rijg de witte wol als een spinnenweb door het mandje heen.
Stop de spinnen onderin het mandje. Als je geen plastic spinnen hebt kun je ook van zwarte pijpenragers 
spinnen maken. Dit gaat zo:
Draai vier zwarte pijpenragers in elkaar en wikkel een klein stukje pijpenrager in het midden om de knoop 
heen. Hoe groter het stukje pijpenrager, hoe groter de kop.

 



 

Wat ga je doen?
Laat de kinderen 1 voor 1 met een knijper de spinnen pakken tussen de draadjes door. Als dit nog een 
beetje moeilijk is oefen dan eerst hoe een knijper werkt door een spinnetje op tafel te leggen en ze van de 
tafel af te laten halen met de knijper.

Variatie
Als het voor de kinderen makkelijk wordt, kun je ook kleinere spinnen maken van wol zodat ze meer moeite 
moeten doen om ze te pakken te krijgen.

Boekentip!
De spin die het te druk had van Eric Carle

 


