
 

Koeiensjoelen!
Knutsel een standaard krukje tot koe en gebruik deze om te sjoelen
Koeiensjoelen! Een super simpele, maar geweldig leuke activiteit om even 
tussendoor te doen. Plezier verzekerd!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Getallen
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar

Soort activiteit : Creatief, Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

Wat heb je nodig?
• gladde vloer
• 3 (of meer) (Ikea) krukjes
• koeiensjabloon uit de bijlage
• sjoelstenen of andere ronde schijven
• evt. balletjes
• evt. latten

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Met de fijne motoriek probeert het kind de sjoelstenen in de gaatjes te sjoelen. Je kunt samen tellen hoeveel 
sjoelstenen er goed terecht zijn gekomen. Dit stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Ook kan het kind dit 
spel samen met een ander kind spelen (sociaal-emotionele ontwikkeling). 

Voorbereiding
Zorg ervoor dat je krukjes hebt met rechthoekige gaten. Hier kun je namelijk mee sjoelen. 
Zet de krukjes klaar en plak er het koeiensjabloon op uit de bijlage. Hier heb je 2 varianten in. Een kant en 
klaar model die je gelijk erop kunt plakken of een leeg sjabloon die je samen met de kinderen kunt 
inkleuren. Plak vervolgens een aantal 'vlekken' van papier op de rest van het krukje. 
Evt. kun je meer het gevoel van een sjoelbak creëeren door latten aan de zijkanten van de krukjes te 
plaatsen. Zo scherm je de ruimte een beetje af en lukt het eerder om de sjoelstenen erin te sjoelen. 

Sjoelen maar!
Zet de krukjes op een gladde vloer en laat de kinderen één voor één proberen de sjoelstenen in de gaatjes 
te krijgen! Eventueel kun je ook nog met balletjes rollen. De afstand tot de krukjes bepaal je zelf. Hoe jonger 
het kind, hoe moeilijker het zal worden om de bal of de sjoelsteen "raak" te laten zijn. Probeer dus zelf in te 
schatten wat een goede afstand is door het even uit te proberen.

 



 

Variatie 
Je kunt de verschillende koeien ook nog cijfers geven. Hoe hoger het cijfer, hoe meer punten je hebt (net als 
bij echt sjoelen). Doe dit alleen bij de oudste peuters.

Het schapenkrukje
Een leuke variant! Je kunt ook een schapenkrukje maken om te sjoelen i.p.v. een koe of maak ze allebei. Past 
goed bij het thema de boerderij! Hieronder kun je lezen hoe je dit precies doet. 

Benodigdheden
• plastic (Ikea) krukje(s)
• geen krukje? neem een kartonnen doos!
• wattenbollen
• zelfklevend papier
• zwart karton
• wit karton
• evt. bijlage

 



 

Knip een rondje en twee 'oortjes' uit het zwarte karton. Knip uit het witte karton twee ogen en teken er met 
zwarte stift twee stippen op. Plak de ogen op de rondjes en de oortjes ook (zie foto). Plak daarna het schaap 
op de voorkant van het krukje. Je kunt ook voor de makkelijke kant en klare variant kiezen uit de bijlage. 
Print deze en plak hem op het krukje. 
Plak nu het zelfklevende papier op het krukje. Let op: het zelfklevende deel moet aan de buitenkant zitten, 
dus je moet plakband gebruiken om het papier aan het krukje vast te maken. Leg bolletjes watten klaar.

Laat de kinderen zien hoe je de bolletjes wol op het schaapje plakt. Daarna kunnen ze zelf aan de slag. De 
bedoeling is om het hele schaapje te beplakken met wol. Heb je meerdere krukjes, dan is het natuurlijk erg 
leuk om een hele kudde schapen te maken! Veel plezier met het sjoelen!

Youtube inspiratie: Schapenkrukje
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=nIVsy_8TTOQ

Bronnen
• http://adventuresandplay.com/sheep-shearing

• http://www.fermetteijs.be
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