
Ideetjes om samen met je kleuter te doen i.v.m. Techniek:  
 
 
Tip voor de ouder(s):  
Geef je kleuter de tijd om te experimenteren. Geef hem/haar 
tijd en ruimte om na te denken en om zelf op zoek te gaan naar 
mogelijke oplossingen. Doe niet te snel voor hoe het kan of 
moet. 
 

- Bouw een parcours of een weggetje met duploblokken en laat hiertussen een balletje 
rollen dat je steeds verder duwt. Maak een duidelijke start en einde en meet de tijd 
hoelang het balletje erover doet. 
 

- Bouw een toren met tandenstokers of wattenstaafjes. 
 
 

- Ga op je rug liggen, leg een papieren zakdoekje op je gezicht en blaas het omhoog. 
 

- Klop met een hamer, nagels in een dik stuk hout. 
 
 

- Bouw een zo hoog mogelijke toren met kartonnen bekers. Later probeer je hem 
omver te rijden met een speelgoedauto die je van op een afstand richting de toren 
rolt. 
 

- Vouw een vlieger en laat hem zo ver mogelijk vliegen, of 
een zo cool mogelijke stunt uitvoeren. Na wat oefenen 
kan je een jury inschakelen van je gezin.  

 

- Vul je wastafel of een plastic bak met water. Zoek spullen 
in je huis en leg ze in het water. Zoek uit welke spullen 
drijven en welke zinken. 
 

- Neem een deksel van een schoendoos, prik hierin gaatjes 
en geef je kleuter een paar veters om te rijgen. 
 

- Maak een blote-voeten-pad door allerlei verschillende 
materialen achter elkaar te leggen als een weggetje en 
wandel hierover met je blote voeten. Welk gevoel is leuk 
aan je voeten, welk is minder leuk. 
 

- Geef je kleuter een aantal plastic potjes en bijhorende 
dekseltjes door elkaar en laat ze uitzoeken welk deksel bij 
welk potje hoort, of welk in elkaar kunnen,… 
 

- Maak een knikkerbaan 
 



 
- Ga aan de slag met een kartonnen doos en veel wasspelden. 

 
- Maak van een krant of iets dergelijks een rolletje, blaas een ballon op en houdt de 

ballon zo lang mogelijk in de lucht. 
 
 

 


