Modderen met de allerkleinsten
Een klein modderkunstwerkje maken met handen en voeten
Een afdruk maken met de handen en voeten van de allerkleinsten! De modder voelt
heel apart en het is natuurlijk leuk om het mee naar huis te nemen.
Duratie

: 5 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Baby (tot 1 jaar)

Soort activiteit

: Natuur

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen

• Motorische ontwikkeling: Sensomotorische
ontwikkeling

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Wat een gekriebel aan die kleine voeten en/of tenen. Door het gekriebel met de kwast en modder stimuleer je de
sensomotorische ontwikkeling. Sensoriek is het opdoen van prikkels met de zintuigen, met deze activiteit komt het
voelen aan bod.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

modder (niet te dun)
een zachte kwast
gekleurde stiften en een zwarte permanent marker
een teiltje met water met sop

•
•
•
•
•

een washand en handdoek
evt. een kinderstoel
het heen- en weer schriftje of een stuk papier
een extra stuk karton of plastic zakje
optioneel: boek

Tip vooraf
Denk bij het gebruiken van stukken papier ook aan het gebruik van restpapier of papieren zakjes (van bijv. het
fruit). Knip de goede stukken eruit! Een klein voetje of handje past er al snel op.

Voorbereiding
Zet alle benodigdheden klaar op tafel. Maak de modder vrij stevig anders dringt het water door alle bladzijdes van
het schrift.
Leg een stuk karton of plastic zakje achter de bladzijde die je gaat bestempelen. Bedenk van te voren wat je wilt
maken. De positie van de afdruk is belangrijk als je er daarna bijvoorbeeld een dier van wilt maken. Anders staat
de kip bijvoorbeeld op zijn kop!

Aan de slag!
• Zet het kind in een kinderstoel of bij een collega op schoot. Haal je kwast door de modder en verf de voet of
hand.
• Druk de voet of hand zacht tegen het papier aan. Haal de voet of hand weg en poets het direct schoon met
de washand met water en sop. Droog de voet af met de handdoek en trek de sok weer aan.
• Laat de modderafdruk goed drogen. Als de afdruk helemaal droog is kleur en teken je met de stiften het dier
af.
Tip: Vertel stap voor stap wat je gaat doen. Vindt het kind het helemaal niets en begint het te huilen, stop dan. Een
ander moment op de dag is misschien een betere keuze.

Variatie
Alleen een modderafdruk van de hand of voet is ook ontzettend leuk.

Tips
• Maak je een afdruk op een los papier, leg er dan een boek achter. Dit maakt een afdruk maken een stuk
makkelijker.
• Houdt het kind zijn hand stevig dicht? Wrijf dan zacht met je vinger over de hand, praat op een rustige en
lieve toon of zing een liedje. Grote kans dat hij of zij zijn of haar hand alsnog opent!
• Wikkel een theedoek losjes rond de hand of voet of trek een verfschort aan, zo blijven de kleren schoon.
• Het is natuurlijk een hele ervaring om modder te voelen. Geef het kind daarom ook de ruimte om te
ontdekken!

