
Blauwtje en Geeltje met juf Marlies: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljoD-mXzb80 



 

Laat je kleuter overal in huis op zoek gaan naar gekleurde voorwerpen en op het papier met de juiste 

kleur te leggen. 

 

 

 

Teken een rups op het deksel van een schoendoos, maak er gaten in en laat je kleuter de voorwerpen 

met de juiste kleur erdoor steken. 

Je kan gebruik maken van gekleurde knopen, gekleurde balletjes, gekleurde dopjes van flessen, 

gekleurde pomponnetjes,….  . 

Je kan ook samen met je kleuter in huis op zoek gaan naar allerlei speelgoedjes en of materialen in 

de verschillende kleuren. Al dit materiaal verzamelen en dan je kleuter laten zoeken. 



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.
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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?

© Kathleen Amant

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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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


Ruimtelijke begrippen en kleuren 
 
Je kan als je samen met je kleuter toren bouwt ook de begrippen groot/klein, lang/kort, 
hoogste/laagste, langste/kortste gebruiken en dit dan in combinatie met de 4 verschillende 
hoofdkleuren. 

 
- Vraag bv. Aan je kleuter:  Maak je eens een hoge gele toren? Of maak een een lage 

rode toren. Zet nu de rode toren op de gele toren 

                           
 

- Vraag: maak een lange gele rij. En daarna vraag je: maak nu een korte blauw rij. 

 
 

- Vraag: maak een dunne gele toren. Vraag daarna: maak een dikke gele toren. Zet de 
dunne toren op de dikke toren 

             
 

- Zo kan je nog verschillende vragen stellen aan je kleuter met andere kleuren en 
andere begrippen om tot een leuk spel te komen 



Verhaal klein wit visje op youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CCfYlYxOff8 
 



 Opdrachten gimme/ instapklas/ kleuren 

Welke kleur kledij trekken we aan?! 

Spreek samen met het gezin af welke kleur kledij je aantrekt ‘s ochtends. Ga samen opzoek in de 

kleerkast naar deze afgesproken kleur. 

Elke weekdag kies je een basiskleur (groen, geel, rood, blauw). Trek gedurende de hele dag deze kleur 

kledij aan (bijv. maandag= rood = rode dag).  

Zo kan je elke weekdag een andere kleur kledij kiezen. Bijvoorbeeld maandag= rode dag/ dinsdag = 

groene dag/ woensdag= gele dag/ donderdag= blauwe dag/ vrijdag= gekke kleuredag dag. Op vrijdag 

kan je bijvoorbeeld de basiskleuren mixen.  

Superleuk als mama, papa, broer, zus, … dezelfde kleur kledij draagt! 

 

           

 

    

 

 

 



Wiskundige begrippen: sorteren volgens kleuren en bouwen volgens grootte 
 
Materiaal: Duploblokken en auto’s in de 4 verschillende hoofdkleuren(rood, geel, groen en 
blauw) 
 

- Probeer om samen garages te bouwen waar de auto’s telkens in passen. 
 

 
 

- Parkeer de auto’s in de juiste garage 
 

 
 

- Combineer de verschillende garages op de bouwplaat en laat de kleuters zelf zoeken 
waar ze de auto moeten parkeren 
 

                        


