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Jonge kinderen leren hun wereld ontdekken door te voelen, ruiken, 

proeven, kijken… Klei is een fantastisch middel om dat te doen. Het 

biedt peuters oneindig veel mogelijkheden om te ontdekken, te expe-

rimenteren en vooral: om zich uit te leven. Ze kunnen eraan voelen, 

erin knijpen én er hun kracht op loslaten. Klei is fantastisch plastisch.

Klei is een natuurlijk product met een heleboel 

fijne eigenschappen. Het is manipuleerbaar, soe-

pel, koud, vochtig… Volwassenen verwachten 

vaak een echt ‘resultaat’ als kinderen gaan klei-

en. Maar als begeleider kun je zelf kiezen hoe je 

de activiteit invult: je geeft een kleine opdracht, 

of maakt er een vrij speelmoment van. 

Allerlei vormen

Met klei houden kinderen graag een heuse 

krachtmeting. Ze genieten ervan om een zware 

homp klei op te tillen, en op de tafel te laten val-

len. Daarna kloppen ze de massa plat met hun 

vuist, of ze creëren met een paar kneedbewegin-

gen de gekste vormen. Kleien kan heel abstract 

zijn en biedt kinderen een eindeloze uitdaging.

Je kunt de kinderen ook klei geven en samen een 

paar mogelijkheden verkennen. Laat ze eerst rus-

tig experimenteren. Uit een grote homp boetse-

ren ze iets wat op een figuurtje lijkt, of gewoon 

een andere, grillig gevormde homp. Eventueel 

geef je ze daarna een klein stukje of een mooi 

gevormde bol klei. Elke vorm zal het kind inspi-

reren om er zelf een nieuwe vorm van te maken. 

Het is iets waar peuters eindeloos van genieten.

 

Een heuse smeerboel

Klei laten verkruimelen is ook een fijne activiteit. 

Als de peuters de stukken klei terug aan elkaar 

willen plakken, hebben ze water nodig als bind-

middel. Ze wrijven het over de klei, of kneden 

het er doorheen. Daardoor komen er heerlijk 

soppende geluiden uit een glibberige massa. De 

kleibrij kleeft aan hun handen en ze mogen er 

een heuse smeerboel van maken. Daarna bren-

gen ze de natte stukjes klei terug samen. De res-

ten klei aan hun handen spoel je weg met water. 

Het is eenvoudig, en het laat geen vlekken na. 
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Torenhoog

De peuters van het dagverblijf in Roodebeek krij-

gen vaak de kans om te kleien. De begeleidsters 

observeren hun kinderen tijdens de activiteit en 

noteren hoe ze met het materiaal experimente-

ren. De ene keer krijgen ze gewoon een klomp, 

de andere keer is het klei met wat verzameld 

los materiaal. Dat kunnen takjes of schors uit 

het bos zijn, maar net zo goed kroonkurken en 

schroefdopjes.

Vandaag zet begeleidster Paulette enkele schaal-

tjes met allerlei flessendoppen op tafel. De 

gekleurde doppen vinden kinderen heel aan-

trekkelijk. Als ze een klomp klei krijgen, duwt 

Thobias een rode dop in de klei. Zijn vrienden 

kijken geboeid naar het resultaat. Celine vindt de 

ijzeren doppen interessant en bouwt een toren. 

Paulette staat even versteld. De kinderen duwen 

de doppen met ijzerdraad heel vlot door de klei 

heen. Ze doen het erg voorzichtig. Het resultaat 

is verrassend… en fantastisch plastisch.  •

eerlijk soppen-

de geluiden uit

een glibberige
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