
 

Tringgg... waar is de kookwekker?
Zoek de verstopte kookwekker, voordat hij afgaat!
We horen het getik van een kookwekkertje. Maar waar is hij verstopt? Kun jij
hem wel vinden voordat de wekker afgaat? Een leuk zoek spel waarbij je heel
goed moet luisteren.

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek, Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : 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, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
kookwekker
geschikte ruimte om het spel te spelen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Het kind gebruikt zijn motoriek op
verschillende manieren. Tijdens het zoeken gebruikt het kind zijn grove motoriek om te bewegen, daarnaast
gebruikt het zijn fijne motoriek om de wekker op te pakken. Het is de bedoeling dat het kind de wekker vindt
voordat hij afgaat. Gaat de wekker toch af, dan focust het kind zich op het geluid van de wekker. Hiermee
stimuleer je de sensomotorische ontwikkeling. Je stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
door het spel met meerdere kinderen in een groep uit te voeren. Samen overleg je waar de kookwekker kan
liggen en of iemand hem al gevonden heeft (mondelinge taalontwikkeling).

Voorbereiding
Bedenk van te voren welke ruimte je wilt gebruiken om de kookwekker te verstoppen. Dit is afhankelijk van
de groepsgrootte en de leeftijd van de kinderen.

Zoeken maar!
Verstop de eierwekker met een minuut ingesteld. Kunnen de kinderen de wekker vinden voordat deze af
gaat? Laat ook een keer een kind de wekker verstoppen.

Pas het zoekgebied qua grootte aan, aan de leeftijd van de kinderen. Hoe groter de ruimte om in te zoeken,
hoe beter het geschikt is voor oudere kinderen. Stel de minuten van de kookwekker dus ook af op de
zoekomgeving. Duurt het langer om de wekker te kunnen vinden, dan stel je meer minuten in.

 



 

Tips
Is het lekker weer? Ga dan naar buiten toe en voer hier de activiteit uit.
Dit spel kun je ook met de BSO kinderen spelen (4+ variant). Noem het spel dan "De tikkende
tijdsbom". Verstop de wekker dan op moeilijkere plaatsen dan bijv. bij het KDV.

 


