
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! 

 

 

  

 

  



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! 

 



 Opdrachten gimme/ instapklas/ kleuren 

Bewegingstussendoortje! 

Rood is stop en groen is gaan! 

Neem een groen/rood papier (als je dit niet hebt, kan je ook kiezen om een blad groen of rood te 

kleuren/ neem een groen of rood voorwerp/ ….) 

Bespreek samen met je kleuter de twee kleuren. Leg eventueel een link met de verkeerslichten uit 

het verkeer. 

Rood is stoppen/ stilstaan. Bij groen kan je verschillende opdrachten geven of nog leuker, laat je 

kleuter zelf een opdracht kiezen: lopen/ springen/ wandelen/ ronddraaien/ … 

Klaar, start… 

TIP: ook leuk als je kapoen de touwtjes in handen heeft en jij de opdracht uitvoert. ;-) 

 

             

 

 

    

 

 

 



 

 

Thema kleuren 

 

Gekleurde wasknijpers 

Gekleurde wasknijpers op de juiste kleur papier 

steken. 

De kleuters oefenen de fijne motoriek en het 

identificeren van kleuren. 

Tip: Je kan ook houten wasknijpers kleuren met 

stift 

 

 

 

Kleurenclowntjes 

Verzamel de dopjes van flesjes in verschillende 

kleuren, teken op een wit papier enkele 

clowntjes (of een ander figuurtje) , kleur die 

met kleurpotloden in dezelfde kleur als de 

dopjes, laat enkele witte rondjes en laat de 

kleuter de dopjes op de juiste kleur leggen. 

(Zie clowntjes in bijlage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: Kleurenclowntjes 

 



 



 



 Opdrachten gimme/ instapklas/ kleuren 

Kleurenzoektocht! 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 

Maak samen met je kleuter een wandeling, een fietstocht of zelfs als je gewoon thuis bent kan je aan 

de slag gaan met deze kleurenzoektocht! 

Geef je kleuter een concrete opdracht: 

“zoek een rode auto!” 

Als dit goed lukt kan je de opdracht een beetje moeilijker maken: 

“ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is blauw!” 

Zo kan je onder meer in het bos groene blaadjes tegenkomen, in de tuin rode bloemetjes, een blauwe 

lucht bij mooi weer en gele bloemetjes in de weide. Ik ben er van overtuigd dat je doorheen je 

wandeling tal van gekleurde materialen, natuurelementen, … tegenkomt! 

Tip: laat je kleuter ook eens een kleur benoemen en zoek als ouder(s) de gevraagde kleur. 

Extra motivatie/uitdaging: neem vier kaartjes mee in de verschillende basiskleuren (rood, geel, groen 

en blauw), heeft je kleuter een bepaalde opdracht goed volbracht dan mag hij/ zij dit kaartje 

bijhouden. Heeft je  kleuter van elke kleur iets gevonden kan je hen met iets leuks verrassen. Een 

drankje, een stukje fruit, samen dansen op alle kleuren van de regenboog van K3, … 

 

 



Link filmpje tafelpoppenspel klein wit visje:

https://www.youtube.com/watch?v=J-Sy4rggGmA

https://www.youtube.com/watch?v=J-Sy4rggGmA


Link tiktak filmpje thema kleuren:

https://www.youtube.com/watch?v=WN31-JuPEQU

https://www.youtube.com/watch?v=WN31-JuPEQU


Linken naar verhaaltjes i.v.m. kleuren:

https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg&feature=emb_title
iv
https://www.youtube.com/watch?v=eiewQ_pprns&list=RDeiewQ_pprns&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eiewQ_pprns&list=RDeiewQ_pprns&index=1


 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! 

 

           

 

    

 

 

 


