
 

Wolkendeeg
Meng bloem en babyolie samen tot wolkendeeg 
Samen maken we wolkendeeg en kneden we met onze handen verschillende 
vormen. Een activiteit waarbij we onze zintuigen gebruiken. 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

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

Wat heb je nodig?
• 4 kopjes bloem
• 1/2 kopje baby- of plantaardige olie
• een mengkom
• evt. voedingskleurstoffen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Samen kneden jullie het bloem en 
de olie tot wolkendeeg. Hierbij gebruikt het kind zijn fijne motoriek. Het kind traint de spieren in zijn 
handen die later bijv. van pas komen tijdens het leren schrijven. Daarnaast voelt het kind de zachte 
structuur van het wolkendeeg in zijn handen (sensomotorische ontwikkeling). Het kind kan verschillende 
vormen en figuren maken met het deeg (cognitieve ontwikkeling). Door middel van fantasie maakt het kind 
deze verschillende vormen. Dit stimuleert de beeldende expressie. 

Voorbereiding
Maak het wolkendeeg zelf of samen met het kind. Voeg 8 koppen bloem in de mengkom. Voeg daar 
vervolgens 1 kop babyolie of plantaardige olie aan toe. Je voelt vanzelf of het de goede textuur heeft, want 
dan is het kneedbaar en voelt het niet meer vochtig aan. Wanneer je het wolkendeeg een kleurtje wil geven, 
kun je evt. voedingskleurstoffen toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere kleuren maken. Heb je alles in 
de mengkom gedaan, dan kun je beginnen met mengen en kneden.

 



 

Aan de slag!
Het kind kan nu spelen met het wolkendeeg. Kneed verschillende figuren en vormen met het deeg. Het kind 
voelt de structuur van het deeg in zijn handen. Het ruikt lekker naar baby olie en het voelt zacht in de 
handen.
Het deeg wordt geen bal, want het plakt niet aan elkaar. Het lijkt op kinetisch zand. Het wolkendeeg kun je 
bewaren in een afgesloten bak en kan dus op elk moment weer gebruikt worden. Laat het kind vooral zelf 
aan de slag gaan met het wolkendeeg. 

Variatie
Kijk ook eens in onze database naar de volgende activiteiten: 

• Kinetisch zand maken https://online.doenkids.nl/activities/1098
• Sneeuw maken https://online.doenkids.nl/activities/414

Tips
• Je kunt natuurlijk allerlei materialen gebruiken tijdens het spelen met het wolkendeeg. Bijvoorbeeld 

auto's, poppetjes, blokken, et cetera.
• Voeg plantaardige olie toe i.p.v. babyolie wanneer het kind de wolkendeeg in zijn mond wil stoppen. 

Babyolie is dan meer geschikt voor de wat oudere kinderen. 

Bron
• http://www.ondeugendespruit.nl
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