
 

Sjaaltjes plezier
Speel verschillende sjaal spelletjes met de allerkleinsten
Zoek een paar gekleurde, liefst doorschijnende sjaals bij elkaar en het feest kan 
beginnen!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter 
(2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

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

Wat heb je nodig?
• gekleurde (doorzichtige) sjaaltjes (te koop in diverse webwinkels)

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de cognitieve ontwikkeling van het kind door spelletjes met het sjaaltje te spelen. Het kind 
leert dat het sjaaltje er even niet is, maar vervolgens wel terug komt. Het kind gebruikt verschillende 
zintuigen tijdens de spelletjes. Met de ogen volgt het kind de sjaal, met de handen voelt het kind de sjaal, 
met de oren hoort het kind jouw stem (sensomotorische ontwikkeling). Met de fijne motoriek probeert het 
kind de sjaaltjes vast te pakken. 

Uitvoeren van de activiteit
Zelfs met de allerjongste baby's kun je al spelletjes met sjaaltjes spelen. Hieronder wat suggesties per 
leeftijdsgroep.

0-18 maanden 
• Leg de baby op zijn rug en beweeg de sjaaltjes langzaam boven het gezicht. Beweeg je hand 

langzaam op en neer, draai cirkeltjes en beweeg de sjaaltjes van links naar rechts. Door deze 
activiteit oefent de baby het volgen met zijn of haar ogen.

• Ga op de grond zitten met de baby en bedek je gezicht met de sjaal. Trek de sjaal van je gezicht af en 
zeg kiekeboe! Herhaal dit een paar keer bij jezelf. Doe daarna de sjaal voorzichtig over het hoofdje 
van de baby heen en haal het sjaaltje er weer vanaf. Herhaal het spelletje. Stop onmiddellijk als je 
baby het niet leuk vindt. Naast dat het een leuk spelletje is om te doen, leert de baby ook dat als iets 
er even niet is, het nog steeds bestaat. Dit besef komt bij baby's ergens tussen de 4 en 12 maanden.  

 



 

8-18 maanden
• Ga op de grond zitten met de baby. Leg een sjaaltje over een speeltje (bijv. een pop) en zeg: "Waar is 

de pop nou?" Laat de baby het speeltje vinden door de sjaal weg te trekken. Deze activiteit stimuleert 
de oog-handcoördinatie en de fijne motoriek. 

 


