
Wiskundige activiteiten rond 1-1 relatie: 

 

• Leg in elk vakje één balletje!  

Dit kan je ook doen met lege eierdozen.  

Laat de kleuters in elk vakje één voorwerp 

leggen bv. een blokje, pomponnetje, steentje, 

balletje, stokje,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bij het dekken van de tafel kan je je kleuter laten helpen: 

Laat de kleuter aan elk bord 1 lepel leggen, daarna aan elk bord 1 vork en ook nog aan elk bord  1 

mes. 

Aan elk bord mag ook 1 glas (of 1 beke)r gezet 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teken buiten stippen op de grond met krijt. Laat je kleuter op elke stip één voorwerp leggen. 

Bv een bal, auto, steen, zandbakmateriaal, takje, blaadje,…. 



Activiteiten rond “meten”: 

 

• Knip touwtjes van verschillende lengte en ga buiten en binnen op zoek naar voorwerpen die 

even lang, langer, korter,…zijn dan het geknipte touwtje. 

 

• Bouw met blokken torentjes. 

 

 

Mogelijke vragen: 

 Ben je groter/ kleiner dan de toren? 

 Bouw een toren die even groot is als jij.  

 Bouw een toren die groter/ kleiner is dan jij,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laat de kinderen een doos beschilderen. Mama/ papa/ zus….maakt er gaten in van 

verschillende grootte. Kinderen gaan op zoek naar voorwerpen en passen en meten door 

welk gat het voorwerp kan. 

 

Mogelijke vragen: 

dit voorwerp past hier niet! Hoe komt dat? 

zoek een gat waar een voorwerp wel door kan! 

zoek een gat waar je hand door kan! 

zoek een gat dat te klein is om je voorwerp door 

te steken! 

 

 



Bewegingstussendoortje: 

🦊Vossenstaart🦊 
 

Benodigdheden:  
- Voor iedere deelnemer een sjaaltje, keukenhanddoek of een zakdoek die zal dienen als 

vossenstaart 
 
Werkwijze: 

Neem ‘je staart’ en steek die achteraan in je broek. Probeer zo snel mogelijk de andere zijn/haar staart te 
nemen! Wie als laatste zijn/haar staart nog heeft is de winnaar! 

 

 

  

 

  



Beeldende activiteit: Vlinder verven 

Benodigdheden:  

- Wit papier 

- Verf in verschillende kleuren 

- Eventueel: een schort, een penseel 
 

Vouw het papier dubbel zodat je een middenlijn krijgt.  

Daarna doe je een beetje verf (kleur naar keuze) in drupjes op de middenlijn van het blad. 

Of je kan ook 1 kant van het blad schilderen, vingerverven… (Gebruik dan voldoende verf om een mooi resultaat te 

bekomen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vouw het blad terug dicht en wrijf er goed met je handjes over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open het blad en je hebt een mooie vlinder! 



Anna draagt een mondmasker
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Anna draagt een mondmasker
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Wil je je kindje graag laten wennen aan een maatschappij waarin  
mensen mondmaskers dragen? Doe dat dan op een speelse manier. 

Start met uit te leggen wat het coronavirus is. 

Bijvoorbeeld aan de hand van het verhaal van  Eline Claeys op  
youtube: ‘De corona’s op gezinsvakantie’ of zoek het verhaal van  

Chris Vosters over de corona-aapjes op het internet.

Maak niet alleen mondmaskers voor de volwassenen in je gezin,
maar maak er ook voor je kind en zijn knuffels. 

 
Zo kan hij het mondmasker dragen in zijn spel  

en zijn knuffels leren hoe ze samen het virus kunnen bestrijden. 

Bied de werkblaadjes in de werkbundel aan en knutsel samen  
leuke mondmaskers of leg de matrix. 

Je kan als ouder gezellig meespelen en op die manier heelwat informatie 
bijbrengen of horen waar je kindje mee zit.

Op die manier went je kindje aan het mondmasker 
en zal hij er minder angstig voor zijn.

Op de website www.amant.be (gratis downloads - blijf in uw kot)
kan je ook de prenten met basis-hygiëneregels van Anna downloaden. 

Die werden speciaal gemaakt voor deze corona-tijden.

In de shop kan je de posters ‘samen verslaan we het virus’ 
aankopen, waarop de hygiëneregels eenvoudig staan afgebeeld.

Vindt je kind deze werkmap leuk, in de shop vind je nog meer werkmappen 
van Anna of Heksje Mimi rond verschillende thema’s.

Anna draagt een mondmasker
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Een mondmasker voor Anna
Op de volgende blazijde staan mondmaskers getekend. Knip ze uit en gebruik ze als patroon om er eentje in stof 
uit te knippen. Je kan daarvoor ouder kledij gebruiken. Of versier de mondmaskers met stiften, verf, pareltjes, enz. 
Je kan er zoveel verschillende maken als je wil.
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Patroon mondmasker Anna
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We knutselen een mondmasker
Benodigdheden: 

• leeg rolletje wc-papier, 
• schaar
• lijm
• een oude sok

Hoe ga je te werk?
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Kleur de prent van 
Anna in en knip ze uit.

Plak ze op de lege  
rol wc-papier.

Knip de bovenkant 
van de sok af zodat 

je nog 3 cm sok 
over houdt. 

Schuif die over het 
gezicht van Anna. 

Klaar!
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Speurtocht naar kriebeldiertjes & bloemen 

 

De tuin of je balkon is de wereld van de buitenbeestjes. De insecten en andere 

kriebelpotigen maken hun huis onder wat takken, in een holletje in de muur of onder een 

stapeltje stenen. Sommigen zie je meteen zoals een spin bijvoorbeeld. Die maakt een web 

midden in het zicht. Als je niet uitkijkt, vangt hij ook jouw neus. Maar andere dieren leven 

verscholen onder een bloempot of tuintegel. Trek die eens naar opzij… Wat zie je dan 

verschrikt wegschieten? Glanzende pissebedden, een zwarte tor en een miljoenpoot?  

(Die laatste heeft natuurlijk niet een echt miljoen poten, maar toch wel heel veel!). 

 

 

 

 

Ga ook eens samen met je kleuter op een leuke speurtocht!  

Druk eventueel de tabel (zie bijlage) met de afbeeldingen af en zoek een stift, kleurpotlood 

of wasco. Ga nu op zoek naar de diertjes en bloemen op het overzicht en vink telkens aan 

wanneer je iets gevonden hebt! (Je kan het overzicht natuurlijk ook op je gsm of tablet 

bekijken als je geen printer ter beschikking hebt) 

Veel succes alvast! 

 

Ben jij een held? 

Hoeveel diertjes en bloemen vind jij? En durf je de diertjes ze ook vast te houden? Vind je 

het een beetje eng, begin dan met een lieveheersbeestje. En probeer daarna eens een 

slijmerige slak of een kriebelige spin. Wie dat durft is een echte held! 

Vind je ook mooie bloemetjes terug tijdens je zoektocht?  

Noteer het zeker op de volgende pagina! 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Bijlage: Kriebeldiertjes- en bloemenoverzicht 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 



Kleuters houden van zingen en bewegen!  

Een leuk liedje om te zingen en terwijl uit te voeren samen met jullie kleuter(s) 😊  

 

Twee handjes op de tafel 

Twee handjes op de tafel 

Twee handjes in je zij 

Twee handjes op je schouders 

Op je hoofdje allebei 

Nu maken wij twee vuistjes 

Zo stevig als het maar kan 

Daar gaan we dan mee trommelen 

Van je rommel de bommel bom 

De duimpjes zijn de dikste 

De pinkjes zijn maar klein 

Nu moeten onze handjes 

Vlug op het ruggetje zijn 

 

Kindjes waar zijn jullie handjes gebleven? 

Ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven1 

Van je 1....2....3.... 

Daar zijn ze weer!!! 

 

Link om het liedje online te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=oPJpTyjUTjQ 

 

Veel plezier! 

https://www.youtube.com/watch?v=oPJpTyjUTjQ


 


