Modderige afdrukken
Maak met modder verschillende afdrukken op bijv. karton
Met je handen, vingers en je voeten kun je hele mooie afdrukken maken in het zand,
op een vel papier of eventueel op de tegels.
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar),
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Natuur, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

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

• Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Grove motoriek, Sensomotorische
ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

modder (zand, aarde, water)
oude stukken karton of een stuk stoep
eventueel een ander stuk papier
pen of stift
eventueel speelgoeddieren

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze activiteit stimuleert vooral de
sensomotorische ontwikkeling. Het kind voelt zowel met de handen als met de voeten de modder en maakt hierbij
een eigen kunstwerk (beeldende expressie). Hierbij gebruikt het kind zowel de grove als de fijne motoriek. Het
maakt namelijk verschillende bewegingen met het lichaam om modder afdrukken te maken. Ook leert het kind
omgaan met andere kinderen (sociaal-emotionele ontwikkeling). Mag ik een afdruk maken of moet ik even
wachten op mijn beurt? Maken we samen een afdruk of maak ik een eigen kunstwerk?

Voorbereiding
Zorg dat je genoeg modder hebt, maak eventueel meer modder met behulp van zand en water. De kinderen gaan
onder modder zitten tijdens deze activiteit dus zorg ervoor dat ze kleding aanhebben dat vies mag worden. Het is
handig om water en handdoeken alvast klaar te leggen, zodat je de kinderen na de activiteit kunt schoonmaken.

Aan de slag!
Laat de modder aan de kinderen zien en vertel wat de bedoeling is. Doe de activiteit evt. voor, zodat de kinderen
jouw afdruk van modder kunnen bekijken.
Met je handen, vingers en je voeten kun je hele mooie afdrukken van modder maken in het zand, op een vel
papier of eventueel op de tegels.
Wat zie je? Wat voel je? Is je hand groter dan je voet? Is de voet van jou groter of kleiner dan die van je vriendje?
Maak ook eens een modderafdruk met de voet van een speelgoeddier. Hoe ziet dat eruit?
Zet eventueel een modder handafdruk op papier en schrijf de naam van het kind erbij.

Bron
• http://handsonaswegrow.com/mud-prints-animals-feet-and-handprints/

