
 

Wasknijperspel!
Speel verschillende spelletjes met wasknijpers
Wie dacht dat knijpers alleen bedoeld waren om de was mee op te hangen, 
heeft het mis! 
Je kunt er namelijk leuke spelletjes mee spelen! Doen jullie mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Getallen, Kleuren 
en vormen, Sorteren en ordenen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Grove motoriek

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : 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?
• veel gekleurde wasknijpers
• bakken of emmers

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Het kind stimuleert zijn cognitieve 
ontwikkeling vooral tijdens deze activiteit. Het kind zoekt  en sorteert verschillende kleuren wasknijpers bij 
elkaar. Daarbij maakt hij gebruik van de grove motoriek door te lopen en te rennen en pakt daarbij de 
wasknijpers op (fijne motoriek). Het kind hoort rekening te houden met de andere kinderen die ook met het 
spel meedoen (sociaal-emotionele ontwikkeling). Daarnaast tellen we de wasknijpers samen en stimuleer je 
tussen het spel door de mondelinge taalontwikkeling. Welke kleur wasknijper heb jij? Hoeveel wasknijpers 
kun je tellen?  

Aan de slag!
Twee kinderen mogen de hele bak met knijpers leeggooien in de ruimte. Laat de kinderen de knijpers een 
beetje door de ruimte heen verspreiden. Als de knijpers verspreid zijn en de bak leeg is, dan ga je die door 
middel van het spelen van een spel weer vullen. Je kunt veel verschillende soorten spelletjes spelen: 
kleuren sorteerspel, het regenboogspel, snelle knijpers en knijper werpen. Maak een keuze in deze spellen 
en ga aan de slag. 

Kleurensorteerspel
Geef de kinderen eerste de opdracht alle blauwe knijpers op te rapen en in de bak te doen, daarna alle 
rode enz. Net zolang tot alle knijpers op zijn en de bak weer vol is.

 



 

Het regenboogspel
Noem een naam van een kind en laat hem of haar alle blauwe knijpers verzamelen. Laat iemand anders 
alle groene knijpers verzamelen enz. Wie heeft als eerste al zijn knijpers weer in de bak?
Zorg hierbij wel voor gelijke aantallen knijpers van de diverse kleuren.

Snelle knijpers 
Kunnen we heel snel alle 'witte' knijpers in de bak doen? Hoe snel kunnen we de 'rode' knijpers 
verzamelen? Wie is sneller met oprapen van de knijpers, de spelleider (bijv. rood en wit) of de kinderen 
(bijv. groen en blauw)?

Knijper werpen
De kinderen mogen van een afstand de wasknijpers in de bak gooien. Pas de afstand waarop gegooid wordt 
aan, aan de leeftijd en kunnen van het kind.

Variatie
Met de oudste kinderen kun je onderstaand spel proberen.
Maak drie groepen. Elke groep krijgt een kleur die ze moeten verzamelen. Zodra je een teken geeft, sorteert 
elke groep zijn eigen kleur zo snel mogelijk in de grote wasknijperbak.

Probeer met het oog op de fijne motoriek eens uit of het de kinderen lukt om de knijpers aan een 'waslijn' te 
hangen. Als de knijpers kapotgaan, kun je het plastic gedeelte gebruiken om mee te knutselen. Ze kunnen 
dit opplakken op papier, in de klei drukken, enz.

 


