
Werken met auto’s   

 

Is uw kind dol op auto’s? En is uw kind toe aan nieuw spel of nieuwe ontdekkingen? Hier 

volgen enkele tips. 

 

Verven met auto’s 

Leg wit papier op de grond. Maak verfdruppels of verfstrepen op het papier. Daarna kan uw 

kind met verschillende auto’s door de verf rijden. De structuur van de banden zal 
verschillend zijn. Er zullen dus verschillende sporen te zien zijn op het papier. Er zou 

bijvoorbeeld ook een berg bij gebouwd kunnen worden zodat de auto’s vanaf een hoogte de 

verf in kunnen rollen. 

 

Auto’s in de zandbak 

Heeft uw kind een zandbak in de tuin? Haal een keer alle zandbakspullen uit de zandbak en 

vervang dit door verschillende (werk)auto’s.  
 

Auto’s en klei 
Uw kind kan door de klei rijden met de auto’s. Het klei zal hobbelig of juist glad zijn. Ook 
kunnen er heuvels en dalen gemaakt worden. Tevens kan uw kind op de klei de sporen van 

de wielen zien. Elke auto heeft andere banden, waardoor er andere sporen te zien zijn. 

 

Autoweg maken met tape op de grond 

Misschien kan uw kind zelf een autobaan maken van tape. U kunt uw kind hier ook bij 

helpen. Er kunnen bijvoorbeeld smalle en brede wegen gemaakt worden en parkeervakken. 

 

Een eigen auto maken 

• Heeft u toevallig een grote doos thuis liggen? Hier kan uw kind een eigen auto van 

maken. Bekijk eerst een auto (bijvoorbeeld uw eigen auto). En laat vervolgens uw 

kind zelf na denken hoe hij zijn auto wilt maken.  

• Leg verschillende materialen op tafel en laat uw kind zelf een auto hiervan maken. 

 

Een echte auto bekijken 

U kunt uw kind uw eigen auto laten bekijken. Wat ziet uw kind allemaal? U kunt uw kind een 

keer voorin kunnen laten kijken en vergeet vooral niet onder de motorkap te kijken!  

 

 

Tip: 

Zijn de auto’s vies geworden door zand, verf of klei? U kunt aan uw kind vragen of hij een 

idee heeft om de auto’s schoon te maken.  
Auto’s kunnen bijvoorbeeld naar de autowasserette! Uw kind kan zelf een water en sopje 
maken. Waardoor de auto’s weer schoon worden. 


