
 

Voel de ballon! 
Vul een (hartjes)ballon met materiaal en voel wat er in de ballon zit
Baby's en dreumesen leren de wereld kennen door te voelen. We vullen 
daarom ballonnen met verschillende materialen. De ballonnen voelen allemaal 
anders aan.

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

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)

Soort activiteit : Spel

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

• (hartjes)ballonnen
• speelzand
• rijst
• zout
• knikkers

• play-doh klei
• trechter
• ballonnen pompje

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren 
Tijdens deze activiteit stimuleer je verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan de fijne motoriek. 
Het kind pakt de ballon vast en voelt wat er in de ballon zit. Dit stimuleert de sensomotorische ontwikkeling. 
Ook houden we rekening met elkaar, zodat iedereen aan de beurt komt en aan de ballonnen mag voelen. 
Dit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan de slag!
Hieronder kun je precies lezen hoe je deze ballonnen maakt. Binnen het thema trouwen gebruiken we 
natuurlijk hartjesballonnen!

Stap 1: blaas eerst de ballon op en houd de lucht een paar minuten vast in de ballon (zonder een knoopje 
in de ballon te leggen).
Stap 2: Laat de ballon weer leeg lopen.
Stap 3: Stop een trechter in de ballon en vul hiermee de ballon met het materiaal dat je hebt uitgekozen. 
Stap 4: Is de ballon vol genoeg, maak hem dan met een stevige knoop dicht.

 



 

Op deze manier kun je verschillende ballonnen met steeds ander materiaal vullen.

Bied de ballonnen aan de kinderen aan en laat ze ermee experimenteren. Hoe voelt het, wat kun je ermee 
doen, enz. Laat de kinderen zelf ontdekken wat ze in de ballonnen voelen. Ga hierover samen in gesprek. 
Wat denk je dat je voelt? Klopt dit ook?

Tip
Blijf wel opletten voor het geval er een ballon stuk gaat! Zorg ervoor dat kinderen dit niet in hun mond 
kunnen stoppen. 

Bron
• http://littlebinsforlittlehands.com

 


