
2de kleuterklas -  Wiskunde: activiteiten rond 

geometrische vormen: driehoek, vierkant, cirkel 

• Knip driehoeken, vierkanten en cirkels uit verschillende soorten papier of laat je kleuter dit 

zelf doen. Laat hem/haar hiermee op een groot vel papier een mooi kunstwerk van maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vrij stempelen met: 
 

-  ronde vormen: keukenrol, actimelflesje, kurk,    

ballon,…. 

- driehoek: blokje, karton plooien in een driehoek,… 

- vierkant: duplo blokje, klein doosje,…. 

 

 

 

• Geef je kleuter opdrachten als je buiten bent en voor een huis staat, naar de straat kijkt, in 

de winkel bent, in de keuken bent, in de slaapkamer bent,…. 

 

o Waar zie je een vierkant? ( ramen, deuren, klinkers, brievenbus, koekendoos, 

brikken, ….) 

o Waar zie je een cirkel? ( ramen, wielen van de auto, fietswiel, kookplaat…) 

o Waar zie je een driehoek? ( dak van een huis, blokjes, op verpakkingen …) 

 

• Plooi samen met je kleuter een hoedje van papier (= driehoek) Nadien kan je kleuter dit vrij 

versieren. Eventueel met technieken die hierboven reeds vermeld werden of stickertjes in 

allerlei vormen. 

 

 

 



 



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! 

 



Bewegingstussendoortje met een dobbelsteen  

 

Wat heb je nodig?  

- Zoek een dobbelsteen in een spelletjesdoos 

- Hou het opdrachtenblad afgedrukt of digitaal bij de hand. 

 

Hoe ga je te werk?  

Laat je kleuter(s) gooien met de dobbelsteen. Je kan aan de oudste kleuters vragen om de 

stippen luidop te tellen. Jongere kleuters laat je gewoon hetzelfde aantal zoeken op het 

opdrachtenblad.  

Laat hen daarna zelf nadenken en vertellen welke opdrachten er bij elk getal zouden kunnen 

horen en deze vervolgens uitbeelden. 

 

 



Filmpje: Lotta ruimt op 

 

Jullie hebben het tijdens het wandelen misschien ook al gezien? Er ligt vaak veel afval langs de 

straat… In dit verhaaltje kan je zien dat Lotta weet hoe je alles netjes houdt.  

 

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

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


Aftelliedje: 10 kleine visjes 

 

Samen zingen en terwijl aftellen van 10 naar 0… Doen jullie mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=SGfECYlksco&fbclid=IwAR1HcHOfGh_b68wCQ8bAcs2qOo-

XgLdBqvlR41BgM_sFsIwRlkLWKhP48uQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGfECYlksco&fbclid=IwAR1HcHOfGh_b68wCQ8bAcs2qOo-XgLdBqvlR41BgM_sFsIwRlkLWKhP48uQ
https://www.youtube.com/watch?v=SGfECYlksco&fbclid=IwAR1HcHOfGh_b68wCQ8bAcs2qOo-XgLdBqvlR41BgM_sFsIwRlkLWKhP48uQ


 

OUDSTE KLEUTERS (2e en 3e kleuterklas) 
RUIMTELIJK INZICHT (BOUWPLANNEN & STAPPENPLANNEN) 

& WISKUNDIGE BEGRIPPEN 
 

Zoek alle spullen bij elkaar … kies wat je wil maken … en bouwen maar!!! 

- Duploblokken of legoblokken 

- Bouwplannen (zie bijlage) 

- Stappenplannen (zie bijlage) 

Heb je niet de juiste kleuren van blokjes, geen probleem.  Kies zelf maar mooie blokjes 

uit. 

Variatie/gradatie:  

Je kan ook bouwen zonder bouwplannen of stappenplannen. 

- Mama/papa bouwt een voorbeeld, je kind bouwt het na. 

Begin hierbij met een makkelijk bouwwerkje en maak het steeds wat moeilijker. 

- Wissel het ook eens om … je kind bouwt een voorbeeld, mama/papa bouwt het na. 

Dat gaat je kind ook zeker leuk vinden! 

 

Wiskunde & begrippen: 

- Tellen hoeveel blokjes van elke kleur of soort er nodig zijn. 

- Vergelijken van welke kleur of soort er het meeste of het minste zijn. 

Bv. : Heb je het meeste kleine blokken of het meeste grote blokken? 

Zijn er meer gele blokken dan rode? 

- Vergelijken/tellen of er evenveel of niet evenveel blokjes zijn. 

- De handelingen bijdoen en wegdoen verwoorden. 

Bv. : Je hebt een blokje te veel, je moet er eentje wegdoen. 

- Vergelijken qua grootte, hoogte, lengte, … 

Bv.: Deze toren is hoger dan jouw toren. 

 

!!! Mama of papa kan deze begrippen in het begin benoemen,  

na een tijdje kan je kleuter deze misschien ook al zelf gebruiken !!! 

 

Veel plezier! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

Speelbingo 

Deze speelbingo kan jullie kleuter wat inspiratie geven wanneer de verveling dreigt toe te slaan.  

Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een rijtje te kunnen aankruisen of zelfs een hele kaart.  

Veel plezier!    



 



Tennis met ballonnen 

Materiaal: 

- tennisraket 

- vliegenmepper 

- stok 

- je eigen handen 

- een snijplankje 

- … 

- ballonnen 

- zakdoeken 

 

Het is de bedoeling dat je je ballon in de lucht houdt. Dit door de ballon zoveel mogelijk keren te tikken 

vooraleer hij de grond raakt. Dit is een goede oefening voor de oog-hand coördinatie.  

Je kan als raket een tennisraket gebruiken maar denk ook aan een vliegenmepper, stok uit de natuur, 

snijplankje, je eigen handen/voeten/schouders/knieën… . 

En je kan dit ook eens proberen met een andere bal/ papieren zakdoek/ stoffen zakdoek/ …  

 


