
 

Potgrond plezier! 
Maak een 'sensory bin' binnen het thema lente
Een eigen plek waar je naar hartelust kunt graven, harken, bloempotjes vult en 
kunt planten. Maak je eigen sensorische tuin in een bak! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

• grote plastic bak
• kleine plastic bak
• potgrond
• verschillende kleine bloempotjes
• gedroogde bonen (voor zaden)
• mini-tuingereedschap set 

• nep tulpen 
• kaartjes met plantennamen 
• plantenspuit
• oude kleren

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Vooral de sensomotorische 
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het kind voelt en ruikt de verschillende materialen in de bak en speelt 
hiermee. Het kind kan samen met een ander kind tuinieren. De kinderen komen zo evt. tot een samenspel 
(sociaal-emotionele ontwikkeling). Het kind bedenkt wat er nodig is in de tuin om een bloem te planten 
(cognitieve ontwikkeling). Het kind kan samen met een ander kind overleggen wat er moet gebeuren in de 
tuin of je kunt het kind zelf vragen stellen over de tuin. Zo stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling. 

Wat is een 'sensory bin'? 
'Sensory bin' zou je in het Nederlands kunnen vertalen als sensorische bak. Het kind kan in deze bak 
sensopatisch spelen. Sensopatisch spelen houdt in dat het kind vooral zijn zintuigen gebruikt tijdens het 
spelen. 
Het spelen met een 'sensory bin' is een manier om met handen, oren, ogen, neus en evt. mond de omgeving 
te ontdekken en alle zintuigen te stimuleren. Je prikkelt het jonge kind zo spelenderwijs op allerlei 
manieren. 
Een 'sensory bin' wordt niet gevuld met duidelijke gevormde materialen. Dus geen speelgoed, puzzels, 
ballen, houten blokken, maar juist met natuurlijke materialen zoals zand, steentjes, water, klei, rijst, 
macaroni, enz. Inmiddels zijn de 'sensory bins' ook in Nederland in opkomst.

 



 

Voorbereiding
Maak een sensory bin

• Zorg ervoor dat je alle materialen bij elkaar hebt verzameld. Koop een mini-tuingereedschap set voor 
het kind. Een mini- tuingereedschap set is geschikt voor kinderen en zorgt dus voor veiligheid. Op de 
volgende site kun je bijv. een set kopen: https://www.warenhuisvandijk.nl/kinder-tuingereedschap-
set

• Plaats de kleine plastic bak in de grote plastic bak. Bekijk de foto's van deze activiteit ter inspiratie. 
Vul de kleine plastic bak met potgrond. Vervolgens leg je de rest van de materialen naast de kleine 
plastic bak in de overige ruimte van de grote plastic bak. Klaar is je sensory bin!

• Trek het kind evt. oude kleren aan voor deze activiteit. Je kunt namelijk wat vies worden van de 
potgrond.

Introduceer de activiteit
Praat samen met de kinderen over tuinieren. Wat is tuinieren? Welke voorwerpen gebruik je tijdens het 
tuinieren? Wat vind je een mooie plant of bloem? Helpen jullie wel eens in de tuin? Wie zou dit wel eens 
willen proberen? etc. Lees samen evt. een boekje over de tuin. Suggesties: 

• Rikki in de tuin van opa - Guido van Genechten
• Bobbi in de tuin - Ingeborg Bijlsma 
• Muis maakt een tuintje - Lucy Cousins
• Dikkie Dik in de tuin - Jet Boeke

Aan de slag! 
Deze activiteit is gemakkelijk uit te voeren. Laat het kind vooral zelf experimenteren met de sensory bin. Blijf 
in de buurt om toezicht te houden dat alles goed verloopt. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijd 
van het kind. Observeer het spel van het kind of speel evt. mee. 
Tip: Voeg een plantenspuit met water toe aan de sensory bin. Dit kan natuurlijk voor wat nattigheid zorgen. 

Tip
Deze 'sensory bin' kun je natuurlijk ook in de zand- en watertafel maken. Je gebruikt deze zand- en 
watertafel dan als de grote plastic bak. 

Bron
• https://mamapapabubba.com

 

https://www.warenhuisvandijk.nl/kinder-tuingereedschap-set

