
 

Wormen in de modder
Haal met een pincet de glibberige wormen uit de modder
Kook spaghetti en gebruik het als wormen in de modder. Haal de 'wormen'
(slierten spaghetti) met een pincet uit de modder.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Natuur, Spel

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

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert vooral de fijne motoriek van het kind. Het kind probeert om met de pincet de
spaghetti uit de modder te pakken. Het stimuleert ook het geduld en doorzettingsvermogen. De modder
maakt de wormen erg glibberig, zodat het moeilijker is om ze met een pincet te pakken te krijgen.
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Wat heb je nodig?

Wormen en modder
Wormen houden van modder en zijn dan ook vrijwel altijd in de tuin te vinden. Wanneer de tuin erg droog
is kruipen wormen verder de grond in op zoek naar natte grond. In deze activiteit gebruiken we geen echte
wormen maar gekookte spaghetti wat er uit ziet als wormen. 

Voorbereiding
Het is handig dat je de spaghetti al gekookt hebt voordat de activiteit van start gaat. Dit kun je ook een
dag van tevoren doen. Wanneer je dit van tevoren doet bewaar je de spaghetti in een afgesloten
bakje met bijv. een beetje water of olie, zodat het niet uitdroogt.
Maak modder door aarde en water te mixen in een teiltje. Roer de spaghetti slierten er goed
doorheen. Dit kun je best samen met de kinderen doen! Hierdoor kunnen ze het zelf ervaren. Praat er
ook over met elkaar: Hoe voelt het? Welke kleur heeft het? Is het warm of koud? Enzovoort.

Aan de slag
Laat alle kinderen met de grote pincet een worm uit de modder halen en leg deze op een bord of dienblad
naast het teiltje. Lukt het de kinderen niet om de wormen met een pincet te pakken, laat ze het dan
proberen met hun handen (tussen duim en wijsvinger; de pincetgreep)!

 



 

 


