
 

Washi tape pret 
Trek de verschillende stukjes washi tape los 
Een simpele, maar leuke activiteit. We ontdekken hoe we tape los kunnen 
maken en zo het vastgeplakte voorwerp kunnen pakken: erg interessant! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar)

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel

Wat heb je nodig?
• washi tape
• schaar
• speelgoed dieren
• ijslollystokjes 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de motorische ontwikkeling van het kind. Het kind probeert de stukjes washi tape 
los te krijgen van het platte oppervlak (fijne motoriek). Verder ontdekt het kind dat de tape plakt en hoe de 
voorwerpen voelen die eventueel vastgeplakt zijn (sensomotorische ontwikkeling). 

Voorbereiding
Deze activiteit bereid je van te voren alvast voor. Maak een keuze of je alleen washi tape op een plat 
oppervlak gaat plakken of ook nog bijvoorbeeld verschillende speelgoeddieren of ijslollystokjes vastplakt. 
Knip verschillende stukjes washi tape en plak het vast op bijvoorbeeld de tafel waar het kind straks aan kan 
zitten. 

Introduceer de activiteit
Ter introductie van de activiteit kunnen jullie samen eerst washi tape ontdekken. Laat de rol aan het kind 
zien en laat het kind even met de washi tape rol spelen. Vervolgens knip je een stukje washi tape af en geef 
je het stukje aan het kind. Hoe voelt het? 

Aan de slag 
Laat de wat oudere baby of de dreumes de washi tape ontdekken die je vastgeplakt hebt. Het kind zal aan 
het tape voelen en het proberen los te maken. Heeft het kind dit nog niet door, dan kun je het voor doen. 
Vervolgens gaat het kind deze handeling nadoen. Het kind komt erachter dat de washi tape plakt en je dus 
de verschillende vastgeplakte voorwerpen los kan maken door de washi tape er vanaf te trekken.
Deze activiteit is er vooral op gericht dat het kind de verschillende materialen kan ontdekken. 
Bekijk onderstaande YouTube link ter inspiratie.

• https://youtu.be/4VnbR01egrg

 



 

Variatie
Deze activiteit kun je inzetten tijdens verschillende thema's. Zie hieronder een aantal voorbeelden van 
voorwerpen en bijpassende thema's:

• boerderijdieren - thema de boerderij
• speelgoedauto's - thema verkeer
• ijslollystokjes - thema zomer
• speelgoed blokjes - thema bouwen

Bron:
• www.raisingdragons.com
• www.busytoddler.com

 


