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EXPERIMENTEREN: experimenteertafel - oude 
fietsbanden 

 
Materiaal: 

- Oude binnenbanden (volledige, maar ook stukken) 
- Oude binnenband met 4-tal gaatjes 
- Oude buitenbanden (volledige maar ook stukken) 
- Emmer water 
- Tape 
- Stroken fietsband 
- V-stokken 
- Oude buitenband met gaten waar een knikker door kan 

 

Locatie: 
Aan een tafel met voldoende ruimte rondom 
 
Thema:  
Fietsen 
 
Achtergrondinformatie: 
Fietsbanden, zowel binnen- als buitenbanden, zijn leuk spelmateriaal voor kinderen en 
bieden ontzettend veel spelmogelijkheden. De elasticiteit, de vorm en de textuur van deze 
banden prikkelt de nieuwsgierigheid van de kleuters. Welke spelletjes verzinnen zij met de 
binnen- en buitenbanden?   
 
Verloop van de activiteit: 

- Enkele activiteiten die je kan aanbieden in deze hoek of aan deze tafel: 

 ACTIVITEIT 1: PLATTE BAND 
Hoeveel gaatjes zitten in de binnenband? In een emmer water zoeken hoeveel gaatje de 
binnenband telt. 

 ACTIVITEIT 2: LEPEL,VORK,MES 
Op de grond staan 2 lijnen op een bepaalde afstand van elkaar. De kleuters staan in een 
oude binnenband die ze ter hoogte van hun middel houden. Ze staan op een stip die is 
aangebracht tussen de lijnen. Ze tellen af en stappen achteruit tot over de lijnen. Zorg 
dat de lijnen voldoende ver uitelkaar staan zodat ze een beetje spanning voelen bij de 
opdracht. 

 ACTIVITEIT 3: BUNGEE JUMPEN 
Hang twee oude fietsbanden op evenwijdige afstand  van elkaar aan een haak. De 
kinderen doen hun ene been door de ene band en hun anderen been door de andere 
band. Op deze manier kunnen de kinderen ter plaatse jumpen. Controleer elke dag of de 
fietsband nog stevig is en geen scheuren vertoond. 

 ACTIVITEIT 4: HOELAHOEPEN  
Verzamel enkele buitenbanden van kinderfietsen. Kies voor kinderbanden, want banden 
van volwassenfietsen zijn te groot en te zwaar voor kleuters om te hoelahoepen.  
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 ACTIVITEIT 5: KNIKKERBAAN 
Bevestig op een houten plank stukken buitenband door ze aan één zijde vast te nieten. 
Bevestig ze een beetje hellend en zigzag zodat de knikkers goed verder rollen van het 
ene stuk naar het andere.  

 ACTIVITEIT 6: KLEURENGLIJBAAN 
De kinderen leggen een strook papier in een stuk oude buitenband. Ze nemen een 
knikker uit een potje verf en laten deze door de band rollen. Zorg ervoor dat je een doos 
of een kom hebt waar de knikker in terecht kan komen.  

 ACTIVITEIT 7: STEMPELEN 
Je kan zowel met binnen- als buitenbanden stempelen. Buitenbanden hebben een grove 
textuur die gemakkelijk af te drukken zijn door te stempelen. Met binnenbanden kan je 
hele leuke stempelmaterialen maken (zie foto) 

 ACTIVITEIT 8: VRIJE VAL 
Dit is een spel dat je alleen of met twee kan spelen. De kinderen krijgen een stuk oude 
buitenband met een gat erin. Aan de uiteinden van de buitenband is aan beide zijden 
een touwtje bevestigd. De kleuters mogen de band enkel manipuleren via de touwtjes en 
proberen om op die manier de knikker door de gaatjes te laten vallen. 

 
Doelen: 
Lichamelijke opvoeding 
MOTORISCHE COMPETENTIES: 1.1 – 1.7 - 1.11 – 1.13 – 1.15 – 1.18 – 1.26 – 1.27 – 1.29 – 1.32 – 1.34 – 1.35 
GEZONDE EN VEILIGE LEVENSSTIJL: 2.3 – 2.6 – 2.7  
ZELFCONCENPT EN SOCIAAL FUNCTIONEREN: 3.4 – 3.7 – 3.9 – 3.11 

Muzische vorming 
BEELD: 1.2 – 1.4 – 1.5 
MUZIEK: 2.5 

Wereldoriëntatie 
NATUUR: 1.2 – 1.4 
TECHNIEK: 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.9 
MENS: 3.3 – 3.7 - 3.10  
 


