
Wiskundige activiteit: Spelen met kleuren! 

 

• laat je kleuter in huis of buiten allemaal rode/ gele/ blauwe/ groene/ bruine/ oranje/ 

paarse/ witte/ zwarte/ grijze voorwerpen zoeken. Geef een opdracht waar ze het voorwerp 

moeten leggen of zetten. Je kan hier de plaatsbegrippen voor, achter, op, onder, boven, 

tussen, naast… gebruiken. 

Bv zoek iets rood en leg het onder de stoel! 

     zoek iets oranje en leg het op je hoofd! 

 

• Heb je thuis het spel twister? Laat je kleuter dan voorwerpen zoeken en deze op de juiste 

plaats op het spelbord leggen.  

Indien je dit niet hebt, kan je ook gekleurde vellen papier nemen of je kleuter even met verf, 

een stift, wasco… de hoofdkleuren op een wit blad laten verschijnen 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teken met gekleurde stiften de omtreklijnen van blokjes op een wit blad. Laat je kleuter de 

blokjes op de juiste plaats zetten op het blad en telkens de kleuren benoemen. 

Tip: Indien je geen zwarte, bruine,…blokjes hebt zeker met stift toch een blokje tekenen in 

deze kleur op het witte blad zodat de ontbrekende kleuren ook geoefend worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prentwaarnemingen: Jules gaat sporten & Jules eet graag fruit 

Op de volgende 2 pagina’s zien jullie telkens een prent van Jules met enkele richtvragen. 

Op die manier kan je een kort gesprekje aanknopen met je kleuter over wat er te zien is 

op de prenten. Zo kan je aan taalstimulering doen en de woordenschat van je kleuter 

uitbreiden. 

Je hoeft deze prenten zeker niet af de drukken. Ze laten zien via een computerscherm, 

tablet… is prima! 

Veel plezier ermee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jules gaat sporten.  

Kan jij vertellen wat hij allemaal gaat doen?  

Wat heeft hij allemaal nodig?  

Hoeveel ballen zie je?  

Wijs de Zwembril van Jules eens even aan.  

Zie jij de regenboog op de rolschaatsen van Jules?  

Welke kleuren heeft deze regenboog?  

Welke sport doe jij eigenlijk het liefste?  

Wat heb je daarvoor nodig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jules eet graag fruit.  

Zie jij wat welk fruit hij graag lust?  

Welk fruit lust jij graag?  

En welk fruit lust je misschien niet zo heel graag?  

Hoeveel bananen zie je?  

En hoeveel aardbeien?  

Kan je de blauwe besjes ook eens tellen?  

Wijs de druifjes eens aan! Welke kleur hebben ze? 

Ik zie rood fruit en jij?  

Welke kleuren hebben de andere stukken fruit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Scheuren 
Alle leeftijden 

 

Waarom? 

• Jonge kleuter: draait vooral om het scheurproces zelf.  

→ geniet van macht over materiaal + het scheurgeluid.  

• Oudere kleuter: het blijft een hele goede fijnmotorische oefening + je kan met de 

gescheurde stukjes opdrachtjes laten uitvoeren.  

 

Benodigdheden: 

- Allerlei soorten papier (in verschillende kleuren) 

- Schaaltje of kommetje 

 

Techniek 

• Met duim en wijsvinger van beide handen → begin kan moeilijk zijn.  

• Laat zien hoe je bovenaan een klein scheurtje maakt met duim en wijsvinger.  

→ vingers steeds lager → scheur vergroot.  

• Kleuter moeite met handeling → hou zijn/haar handen vast en doe het samen.  

• Herhaling heeft meer effect dan lang aan 1 stuk oefenen + je kleuter leert gerichter en 

kleinere stukjes te scheuren.  

 

 
 

Tips:  

- Hoe dunner het papier, hoe makkelijker het scheurt. 

- Bied een klein formaat papier aan, dat makkelijk door kinderhanden te hanteren is 

 

Leerlijn 

De kleuter krijgt stukken papier en scheurt die in kleine stukjes. Dit is puur een oefening om het 

scheuren met duim en wijsvinger te verfijnen. Hoe beter het kind dit beheerst, hoe fijner de 

stukjes zullen worden. Verzamel de stukjes in een schaaltje of kommetje en maak er iets leuks 

mee! 

Mogelijkheden met de stukjes:  

- De jongste kleuters mogen die stukjes vrij opplakken, zonder de beperking van een 

opdracht en vinden het resultaat prachtig! Je kan de ondergrond nadien eventueel in een 

vorm knippen, bijvoorbeeld een bloem om een nog mooier resultaat te bekomen! 

 



- Een kleuter die wel al toe is aan een opdracht, kan je bijvoorbeeld met de gescheurde 

stukjes in een getekende vorm laten opplakken. 

 
- Een oudere kleuter kan je met de stukjes een vorm volledig laten opvullen. Als jij 

bijvoorbeeld een aardbei tekent, kan het kind die opvullen met rode/groene stukjes 

papier. 

 
- Je kan ook voorstellen om met de gekleurde stukjes papier een omtreklijn van een 

figuur te laten bekleven. Ook dit is een gerichte opdracht voor de oudere kleuters. 
 

- Reepjes scheuren: Je kleuter scheurt een vel van boven naar beneden in ongeveer gelijke 

repen en mag die verwerken tot een tekening, bijvoorbeeld een huis of kasteel. Je kunt 

ook vooraf de opdracht geven bijvoorbeeld scheur een vogelhuisje. 

 
- De gescheurde stukjes tot propjes rollen behoort ook tot de mogelijkheden en vraagt 

ook veel kracht van de vingers. Kleef ze nadien op in een figuur en bekom een mooi 

resultaat! 

 
- Kleuters die het reepjes scheuren vlot beheersen, kunnen ook bredere repen scheuren en 

die vervolgens in vierkanten scheuren. Een vierkantje dat diagonaal wordt doorgescheurd 

wordt een driehoekje. Cirkels zijn tot slot de moeilijkste vormen om te scheuren! Met 

deze vormen heeft je kleuter veel meer mogelijkheden om  voorstellingen te maken en 

zijn/haar creativiteit de vrije loop te laten! 

 
Veel scheur- en plakplezier gewenst! 

 



Maak een avonturenstok tijdens een wandeling 

Dit heb je nodig: 

• Tak of stok 
• Elastiekjes of touw 
 
Zoek buiten een mooie tak of stok en neem ook wat touw of elastiekjes mee. Ga tijdens je 
wandeling samen op zoek naar mooie vondsten en maak ze vast aan je 'avonturenstok'. Nu 
kan je laten zien wat je allemaal hebt gevonden en meegemaakt tijdens je wandeling en heb 
je een blijvende herinnering! 
 
 



 



Link filmpje boetserend vertellen ‘Geeltje en blauwtje’:

https://www.youtube.com/watch?v=7bnJ9kdaGMc

https://www.youtube.com/watch?v=7bnJ9kdaGMc


Een leuk tussendoortje met bewegingen  

 

 

 

Hansje Pansje kevertje 

Die klom eens op een hek.  

Je kriebelt met je ene hand (kever) over 

je andere arm naar boven  

Neer viel de regen, 

Die spoelde alles weg. 

Je hand glijd over je arm naar beneden  

Op kwam de zon, 

Die maakte alles droog. 

Met beide handen een grote cirkel maken  

Hansje Pansje kevertje 

Die klom toen weer omhoog. 

Klim met je ene handje je andere arm 

weer omhoog  

 

Een beetje moeilijker: 

Hansje Pansje kevertje 

Die klom eens op een hek.  

Laat het kevertje in de lucht omhoog 

klimmen door de wijsvinger van je ene 

hand tegen je duim van je andere hand te 

zetten, daarboven je andere duim en 

wijsvinger tegen elkaar duwen, de eerste 

twee los te laten en naar boven te draaien 

en die weer tegen elkaar te zetten en zo 

verder 

Neer viel de regen, 

Die spoelde alles weg. 

Beide handen met wapperende vingers 

naar beneden gaan  

Op kwam de zon, 

Die maakte alles droog. 

Met beide handen een grote cirkel maken  

Hansje Pansje kevertje 

Die klom toen weer omhoog. 

Klim met duim en wijsvinger weer 

omhoog  

 

 

Liedje beluisteren met animatiebeelden:  https://www.youtube.com/watch?v=Iradgflx89c  

https://www.youtube.com/watch?v=Iradgflx89c


 

Print deze pagina, knip de stukjes los (of laat ze losknippen)en puzzelen maar! 

 

 

 

 

  



Wie zoekt die vindt…. 
Verstop in het huis of in de tuin een aantal boerderijdieren/flessendopjes/ 1 van de 2 

memoryprentjes/wasknijpers/...  

Je zegt tegen je kind wat hij/zij als eerst moet zoeken BV. de ezel, het rode dopje… 

Je kan je kind op verschillende manieren laten voortbewegen tijdens het zoeken: 

- Lopen 

- Springen met de 2 voeten tegen elkaar 

- Hinkelen 

- Achteruit lopen  

- Op handen en voeten (niet kruipen) 

- Kruipen 

- Op de tenen lopen 

- Op de hielen lopen 

- … 

Als hij/zij het diertje/dopje/prentje/wasknijper heeft gevonden mag hij deze ergens verzamelen en 

krijgt hij/zij de volgende opdracht. (Je kan de andere kinderen in het huis hierbij betrekken en er 

eventueel een ‘wedstrijdje’ van maken) Zorg dat je kind veel succeservaringen opdoet,  zodat hij/zij 

gemotiveerd blijft om de opdrachten uit te voeren. 

Probeer dit spel uit met allerlei materialen. Het lijkt steeds een ander spel voor de kinderen.  

 

Tips om het zoeken te vergemakkelijken:  

- Warm of koud: Je kan je kind helpen door te zeggen in welke ruimte of in welke richting 

je kind moet zoeken om iets bepaald te vinden. Zeg ‘warm’, als je kind in de juiste 

richting stapt of in de buurt van het voorwerp komt, of ‘koud’ , als je kind er verder van 

weg stapt of helemaal niet in de buurt van het te vinden voorwerp is. 

- Omschrijven: Omschrijf de plaats waar het voorwerp verstopt is (vb: ergens op, onder, 

tussen, in…  

Veel plezier! 

 

 

 

 

 


