
Rekken en strekken (0-13 jaar)                                         Pagina 1 van 1            versie 01 
Kinderopvang de Leilinde 

 

 

De meeste kinderen vinden het leuk om aan een stuk stof of aan een touw te trekken. De 

baby’s trekken het liefst aan een stuk stof en de grotere kinderen aan een touw. 

Wat is er nodig? 

 Stuk stof 

 Touw 

 Ruimte om deze activiteit uit te kunnen voeren 

 
PEDAGOGISCHE EN ANDERE AANDACHTSPUNTEN 

Laat het stuk stof nooit plotseling los. De baby, peuter of kleuter kan hierdoor vallen en zich 

pijn doen. 

Sommige kinderen willen dit spel misschien met elkaar spelen. Bepaal op voorhand of je dit 

toestaat of niet. Sommige kinderen kunnen ongewild onvoorzichtig zijn, het stuk stof of touw 

loslaten of elkaar pijn doen. 

Wat gaan we doen? 

Neem een stevig stuk stof en ga met de baby op de grond zitten. Geef hem het stuk stof en 

laat hem het stuk stof onderzoeken. ‘Neem maar vast.’ ‘Oh, je hebt al een stukje.’ Neem het 

stuk stof vast aan het uiteinde en trek er zachtjes aan en laat het dan terug een beetje los. ‘Ik 

trek… en laat los.’ Benoem de baby zijn ervaring ‘Oei, schrok je een beetje?’ 

Dit is een heel eenvoudig spelletje dat dagelijks gespeeld wordt. Baby’s nemen immers 

geregeld initiatief om iets vast te grijpen, onder andere mijn t-shirt als ik dichterbij kom. ‘Oh, 

heb jij mijn t-shirt vast?’  

Neem voor de grotere kinderen een stuk touw. Maak goeie afspraken over wat wel en juist niet 

mag. 

Variatie 

In plaats van een stuk stof kan je ook een sjaal of een handdoek gebruiken. Met peuters en 

kleuters kan je dit spel ook al rechtstaande spelen. Pas op dat de kinderen niet vallen wanneer 

je dit doet. 

Wat is het doel? 

• Bewegen 
• Ontwikkeling van een positieve identiteit 
• Grote motoriek 
• Exploreren van de fysische wereld 
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