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Verkorte inhoud van De Schrijfladder
De filmpjes staan op www.allesinbeweging.net bij het abonnement De Schrijfladder.
Hieronder vind je een schema met alle activiteiten bij de 7 thema’s.
Dit document is bedoeld om geïnteresseerden een idee te geven van de inhoud.

Thema

Indeling

Activiteit

Handengym

•
•
•

zonder materiaal
circuit/in groepjes
met materiaal

•
•
•

Klaar voor de start!

•
•
•

actief
rustgevend
op papier

•
•
•

•

op andere manieren

•

•

thematisch

•

Cijferpret

•
•

aanleren op papier
op andere manieren

•
•

Blokletterpret

•
•

aanleren op papier
toepassen op papier

•
•

•

op andere manieren

•

•
•
•
•

aanleren op papier
herhalen op papier
toepassen op papier
op andere manieren
Bovenarmsturing
Onderarm/polssturing
Vingersturing
Oog/handcoördinatie
Het eigen lichaam
Het kind in de ruimte
Relaties in de ruimte
Platte vlak
Zelfredzaamheid
Tekenen & kleuren
Fijne motoriek
Bewegend rekenen
Bewegend taal

•
•
•
•

Voorbereidend
schrijven

Verbonden
letterpret
Eén op één

Eén op één

Eén op één
Eén op één
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versjes en handspelletjes
activiteiten in circuitvorm
vingerverf, klei, rietjes, paperclips, potlodencircus,
stiften spel
Pinkelen, kruislopen, fietsen, zwem
ontspannen, rek-strek, zelfmassage
kleuren, tekenen, arceren, liggende 8,
schrijfpatronen, stereotekenen wasco, stiften,
arceren met Ieniemienie
vormen in zand, op tegels, behang,
schrijfbewegingen en patronen, stereotekenen
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsdag,
Moederdag, Vaderdag, Lente
regenboog cijfers
in zand, scheerschuim, stoepkrijt, klei cijfers,
Boter/kaas/eieren, 2-kleurenpotlood
half-verbonden blokletters
standaard BS 2-kleurenpotlood, lopende BS 2kleurenpotlood
in zand schrijven, met vingerverf, met
aquarelpotlood
Regenboogletters verbonden schrift
Letterfamilies
Tweekleurenpotlood, Boter, kaas en eieren
Met aquarelpotlood

Activiteiten die de ontwikkeling van binnen naar
buiten stimuleren

Activiteiten die de ruimtelijke oriëntatie ontwikkelen
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