
 

Moddertaartjes
Lekker kliederen met modder: We maken er gebakjes van!
Cupcakes heb je in allerlei soorten en kleuren. Zelfs een modderversie! Ze 
smaken alleen niet zo lekker, maar ze zien er wel heel leuk uit! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief, Natuur

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

Wat heb je nodig?
• cupcakepapiertjes of siliconen vormpjes
• water
• modder (evt. zak tuinaarde)
• schepjes
• bloemen, bladeren en takjes ter decoratie

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert vooral de sensomotorische ontwikkeling van het kind tijdens deze activiteit. Het kind voelt 
allerlei natuurlijke materialen en maakt hier cupcakes van. Daarbij gebruikt het kind zijn beeldende 
expressie. Het kind bedenkt zelf hoe de cupcake eruit komt te zien en welke natuurlijke materialen in de 
cupcake gaan. De fijne motoriek wordt gestimuleerd als het kind de verschillende materialen oppakt.

Voorbereiding
• Zoek van te voren een geschikte plek uit waar je deze activiteit buiten kunt uitvoeren. De modder 

zorgt namelijk wel voor wat geklieder.
• Je kunt ervoor kiezen om te vragen aan de ouders of de kinderen oude kleding aan zouden willen 

trekken. Moddervlekken krijg je namelijk helaas niet altijd zo gemakkelijk uit kleding.

 



 

Naar buiten!
• Knip samen met de kinderen wat takjes uit de tuin die ze mogen gebruiken voor de versiering of raap 

op wat je op de grond kan vinden aan afgebroken takken. Gebruik zand uit de zandbak, aarde of wat 
tuinaarde en meng dit met een beetje water. 

• Roer het goed door elkaar heen en kneed het tot bolletjes. 
• Daarna vul je de cupcakevormpjes met het mengsel en kan het versieren beginnen.
• Gebruik op de grond gevonden bloemen en bladeren van verschillende planten om de cupcake te 

versieren. Modder er lekker op los! 

Rollenspel
Is het gelukt om de moddertaartjes te bakken? Dan kunnen jullie nog een rollenspel spelen.
Wie gaat de taartjes verkopen? Wat voor smaak hebben de taartjes? En wat kost een moddertaartje? Op 
deze manier start je het rollenspel op.

 


