
 

Natuurmobiel 
Maak van natuurlijke materialen een draaiende mobiel 

In de natuur zijn de mooiste dingen te vinden. Vandaag gaan we samen schatten zoeken. 

Mooie blaadjes, takjes, schelpjes, en bloemetjes bijvoorbeeld. Als we genoeg schatten 

hebben verzameld, maken we er een mooie mobiel van voor op de groep.

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief, Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• mandjes

• hoepel, grote tak, fietsband of paraplu

• touw

• evt. kralen

• schaar

• voorwerp met een scherpe punt om gaatjes te prikken

Voorbereiding
Zorg voor een basis voor een mobiel, bijvoorbeeld een hoepel, een tak, een fietsband of een paraplu. Leg overige materialen 

zoals touw, schaar en evt. grote kralen klaar. Zorg er wel voor dat het grote kralen zijn. 

 



 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer het kind zowel zijn fijne motoriek als de sensomotorische ontwikkeling. Het kind zoekt 

natuurlijke materialen en pakt deze op. Tegelijkertijd voelt het kind ook de structuur van de verschillende materialen. Is het 

hard/zacht/ruw? Welke kleuren en vormen zie je in de materialen? Hierover kun je samen in gesprek gaan (mondelinge 

taalontwikkeling). Je leert het kind welke natuurlijke materialen we wel en niet mogen gebruiken (wereldoriëntatie). We 

plukken bijv. geen bloemen, maar ligt er een bloem op de grond dan mogen we deze wel meenemen. 

Aan de slag!
Natuurlijke materialen zoeken

Ga samen met de kinderen op schattenjacht in de natuur. Maak het spannend. Buiten ga je met de kinderen op zoek naar 

mooie materialen voor aan het mobiel. Denk aan bladeren, takjes, schelpjes, steentjes, enz. Vraag aan de kinderen wat ze 

gevonden hebben en wat voor kleuren de materialen hebben. 

Natuurmobiel knutselen 

Als jullie genoeg materialen hebben verzameld, maken jullie er op de groep een mooi mobiel van. Kijk even naar de 

ontwikkeling en leeftijd van het kind of het materialen aan de mobiel vast kan knopen. Laat dit anders over aan een 

volwassene. De kinderen mogen dan de materialen uitkiezen terwijl een volwassene dit vastmaakt aan de mobiel 

Spreid alle materialen uit op een tafel en laat ieder kind één voor één iets kiezen voor aan de mobiel.

Maak een gaatje in de materialen en knoop ze vast aan een touw. Vergeet niet na elk materiaal weer een knoopje te maken, 

anders zakt alles naar beneden. Is je touw vol, knoop het dan aan je tak/hoepel/band of paraplu. Maak zo meerdere touwen.

Variatie
• Je kunt natuurlijk ook een mobile maken van zelfgemaakte knutsels, zoals kleine Danoontje verpakkingen die je door 

de kinderen laat beschilderen of beplakken. 

• Gebruik visdraad i.p.v. touw, zodat je het touw minder goed ziet.

• Maak de keuze of je een grote mobiel voor de groep maakt of dat je voor elk kind individueel een natuurmobiel maakt. 

 



 

Bron

• https://www.danyabanya.com/nature-mobile/

 


