
 

Stuiteren, rollen en bewegen 
Pak een paar oude ballen en verf een kunstwerk op papier
Kun jij al een bal rollen? We rollen verschillende ballen door de verf en rollen 
de bal vervolgens op papier. Wat een mooie kleuren! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

Wat heb je nodig?
• verschillende (oude) ballen
• grote rol papier
• uitwasbare verf
• schorten
• tape

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit staat in het teken van het ontwikkelen van de fijne motoriek. Met de fijne motoriek pakt het 
kind de bal vast en rolt het door de verf heen. Het kind bekijkt en benoemd de verschillende kleuren 
(cognitieve ontwikkeling). Welke kleuren kan ik met elkaar mengen terwijl ik de bal gebruik?
Laat het kind zijn eigen fantasie gebruiken. Dit stimuleert de beeldende expressie. Vraag aan het kind welke 
kleuren hij ziet, welke nieuwe kleuren er zijn ontstaan en wat we op de tekening zien. Zo stimuleer je de 
mondelinge taalontwikkeling.
Voor oudere baby's en dreumesen is dit vooral een activiteit om de fijne motoriek te ontdekken.

 



 

Aan de slag!
Stuiteren, rollen en bewegen.. dit zijn de bewegingen die het kind tijdens deze activiteit maakt met de bal.
Tape een stuk wit papier vast op de tafel of op de grond. Vervolgens spuit je wat klodders verf op het witte 
papier. Doe dit met verschillende kleuren verf. Het kind kan straks deze klodders met de bal uitrollen. Trek 
elk kind een schort aan. Geef vervolgens een bal aan het kind en laat het kind de bal door de verf heen 
rollen of stuiteren. Benoem samen de verschillende kleuren en de nieuwe kleuren die ontstaan zijn door 
het mengen.

Tip: Voer deze activiteit met meerdere ballen uit. Zo kan het kind afwisselen met ballen en kleuren verf op 
de bal.

Variatie
Verf met verschillende soorten ballen. Denk aan een pingpongbal, een tennisbal, een voetbal, een basketbal 
of misschien wel een skippybal. Wat gebeurt er met de verf wanneer je met een kleine bal rolt? En wat 
gebeurt er met een grote bal?
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