
Puzzelen op papier 

 

Hoe ga je te werk?  

- Print deze pagina’s af. 

- Bekijk de prent aandachtig en verbindt de stukken van beide puzzels, zodat de onderste 

afbeelding terug op de juiste manier in elkaar gepuzzeld staat. 

- Of: Knip de stroken van de onderste afbeelding uit en leg/kleef ze op de juiste manier op 

de bovenste afbeelding. Dit kan ook op een ander blad indien je dat leuk vindt. 

Veel puzzel-plezier! 

 



 

 



Alle leeftijden – Een afstand meten met verschillende materialen 

Benodigdheden: 

- (schilder)tape, een lint of een touw, stoepkrijt 

- Eventueel: Een vouwmeter of lintmeter  

- Allerlei materialen die je in huis kan vinden: schoenen, blokken, boerderijdieren, 

knutselmaterialen, keukenmateriaal… 

Hoe ga je te werk? 

- Bepalen van je lengtemaat: 

o Een willekeurige lengte naar keuze: Kleef een willekeurige lengte met tape op de 

grond of zoek een lint of touw met een lengte naar keuze.  

Ook een grote vloertegel kan dienst doen of stoepkrijt als je buiten aan de slag 

gaat. 

 

o Vooraf bepaalde lengte: Je meet een bepaalde lengte af en geeft deze weer op 

de grond met tape of aan de hand van een lint, touw, krijt…  

In de voorbeelden (zie bijlage) werd de afstand aan 1,5 meter gekozen en 

weergeven m.b.v. schilder tape in functie van de regels rond social distancing in 

deze tijden.  
 

Tip: Kies bij de jongste kleuters voor een korte afstand of grote voorwerpen en 

naarmate de kleuter ouder is voor een langere afstand en kleinere voorwerpen. Zo 

kan je het tellen van de voorwerpen makkelijker of moeilijker maken en dus de 

moeilijkheidsgraad zelf bepalen.  

 

- Benoem materialen die je in huis (of in de tuin) ter beschikking hebt om deze lijn vol te 

leggen en laat je kleuter deze verzamelen en netjes op de lijn leggen. 

Voorbeelden: Hoeveel auto’s/poppen/knuffels/bestek/boeken/kleurpotloden/schoenen/… 

hebben we nodig om de tape, het lint… vol te leggen?  

 

 
 

- Tel hoeveel voorwerpen je telkens nodig hebt om de lijn vol te leggen.  

Je kan meerdere rijen voorwerpen naast elkaar leggen en zo vergelijken  

 

- Oudere kleuters: Noteer de aantallen: Noteer telkens je resultaat nadat je geteld had 

hoeveel voorwerpen je nodig had om de lijn te vullen.  

(zie tabel in bijlage met enkele suggesties en lege vakken voor eigen inspiratie) 

 

 
 



- Vergelijken: Laat je kleuter verwoorden hoeveel voorwerpen hij/zij telkens nodig had en 

laat hem/haar vergelijken of dat er meer, minder, evenveel zijn dan andere voorwerpen 

die hij/zij gebruikt heeft. 

 

Gradatie oudste kleuters:  

- Geef de opdracht om voorwerpen te kiezen om de lijn vol te leggen waarvan hij/zij er 

meer of minder van nodig heeft denkt te hebben dan hetgeen hij/zij vorige keer 

uitgekozen had.  

- Toon aan dat de grootte van je voorwerpen (bijvoorbeeld bij kleurpotloden of boeken) 

bepalend is voor de hoeveelheid die je er van nodig hebt. (zie bijlage met voorbeelden) –> 

‘Ik kan met minder boeken de lijn toch vol leggen, Ik heb meer kleurpotloden nodig om de 

lijn vol te leggen… Hoe komt dat?’ En voorzie zo extra uitdaging voor de kleuters die er 

aan toe zijn.  

 

Veel meet- en telplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage: Voorbeelden van materialen die je kan gebruiken 

 

kussens knuffels/poppen 

       

 Schoenen     Boeken 

       

 Washandjes Stiften 

     
  

               Auto’s     

 

Dieren 

 

Bestek 

 

 

Korte / lange kleurpotloden 

 

 



 

Bijlage: Oudste kleuters: Notitieblad meetresultaten 

 

Meten 
 

Welk voorwerp? Hoeveel heb je er van nodig?  
Kleur het juiste aantal bolletjes of teken er bij  

indien je er meer nodig hebt. 

  

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



 



Alle leeftijden -  Spelen met de wind 

 

Benodigdheden: 

- Een plastiek zakje  

- Een touw of lint 

 

Op een dag met veel wind is dit een superleuke buitenactiviteit!  

Trek je jas en eventueel je laarzen aan. Zoek de benodigdheden bij elkaar en vraag aan 

mama of papa om je even te helpen.  

Ze mogen het zakje aan de hand van een knoop vastmaken aan het touw of lintje. Het andere 

uiteinde van het touw kan je vasthouden in je hand OF je kan het touw rond je middel 

vastknopen. 

Ren nu zo hard als je kan door de tuin of samen met mama/papa op het voetpad.  

Het plastiek zakje vangt nu wind en krijgt hierdoor een bolle buik. 

Ben je klaar met rennen? Hang het zakje dan ergens stevig vast aan een paal of draad… Zo 

kan je achter het raam nog steeds zien of er veel of weinig wind is buiten. 
 

Variatie: Je kan het ook eens proberen met een stok/tak en 1 of meerdere linten.  

 

Veel plezier! 

 

  

 



Laat je mama of papa de legende even kleuren  

en daarna kan jij zelf aan de slag! 
 

 

Een leuke olifant! 

1 = blauw  2 = groen 3 = grijs  4 = roos 



Krullenbolpakket schaap 

 

In dit pakketje staan leuke spelletjes/oefeningen die je kleuter zijn 

schrijfmotoriek zal stimuleren. Om het nog leuker te maken kan je via deze link 

het bijbehorende liedje en filmpje bekijken.  

 (wel even naar beneden scrollen    ) 

Veel plezier!    

 

https://www.onderwijsdoetertoe.be/#/lessons/43U7hppMm2vVFYVXZgiNMI-_Ctxgm5vH 

https://www.onderwijsdoetertoe.be/#/lessons/43U7hppMm2vVFYVXZgiNMI-_Ctxgm5vH
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Pakket

‘Schaap’

WAT OEFENT JE KIND?

• boogjes tekenen (stop-draai-start vaardigheid)
•	 tekenen	van	spiralen	(lijnvorming)
•	 links-	en	rechtsdraaiende	bewegingen	maken

BEWEEGMOMENT

Even	opwarmen	met	een	beweegmoment!		Zit	op	de	grond.	
Steun	op	je	handen	en	breng	je	voeten	in	de	lucht.	Probeer	als	
een	tol	rond	jezelf	te	draaien.

Zit	op	je	knieën.	Steun	op	je	handen	en	houd	je	voeten	in	de	
lucht.	Probeer	weer	als	een	tol	rond	jezelf	te	draaien.	Verander	
ook	eens	van	draairichting.

Nu	ben	je	helemaal	klaar	om	aan	de	schrijftaak	te	beginnen!
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EEN SCHAAP MET BOGEN EN KRULLEN

Wat heb je nodig?
• een groot vel tekenpapier
•	 korte	waskrijtjes	of	stevige	kleurpotloden

Voorbereiding
Teken	8	tot	10	oranje	stippen	in	de	vorm	van	een	cirkel 
op	het	blad.

Stappenplan
Deze	opdracht	voer	je	rechtstaand	uit.

1		Bekijk	samen	met	je	kind	het	filmpje	‘Schaap’.

2		Zet	eventueel	het	liedje	‘Schaap’	op.	Teken	boogjes	van	stip	
naar	stip.	Probeer	om	in	elke	stip	even	te	stoppen,	zonder	de	
punt	van	het	potlood	of	waskrijt	van	het	blad	te	halen.	 
Teken	boogjes	in	beide	richtingen	(links-	en	rechtsomdraaiend)	en	ga	verschillende	keren	over	
dezelfde	lijnen	heen.	Teken	zo	vele	boogjes.	Het	is	leuk	om	regelmatig	van	kleur	te	wisselen.

3		Werk	daarna	je	schaap	af.	Teken	het	kopje,	de	pootjes	en	het	staartje	van	schaap.	Of	knip	een	kopje	
uit	het	knipblad	en	kleef	het	in	het	getekende	lijfje.

4		Teken	spiralen	in	het	lijfje.	

5		Kleur	het	schaap	mooi	in.	

Maak	spiraalstrookjes.	Knip	hiervoor	een 
blad	in	stroken.	Rol	de	stroken	rond 
een	potlood.	Lijm	de	spiralen	op	het	lijfje 
van	schaap.	
Dit	is	een	goede	opdracht	om	de	fijne 
motoriek	te	oefenen.
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SCHAPEN OP DE STOEP 

Wat heb je nodig?
•	 stoepkrijt
•	 eventueel	een	hoepel	of	fietsband	

Stappenplan
1		Leg	de	hoepel	of	fietsband	op	de	stoep.	

2	 Zit	op	je	knieën	in	de	hoepel	en	teken	gebogen	lijnen	om	de	hoepel. 
Draai	tijdens	het	tekenen	mee	en	teken	telkens	een	boogje. 
Probeer	na	elk	boogje	even	te	stoppen	om	daarna	een	nieuwe	boog	in	te	zetten.	Teken	de	boogjes	
telkens	tot	tegen	de	hoepel. 
Ga	meerdere	keren	over	de	gebogen	lijnen	heen	en	wissel	ook	eens	van	
tekenrichting.	

3	 Leg	de	hoepel	aan	de	kant	en	werk	het	lijfje	verder	af.	Teken	vier	
poten,	een	staartje	en	het	kopje	van	schaap.	

Extra
Teken	nog	enkele	vriendjes	van	je	schaap	op	de	stoep.	Of	teken	er	ook	wat	
gras,	een	zonnetje,	een	wolkje	bij.	

SPEL - BOLLETJESSCHAAP

Voor	2	personen

Wat heb je nodig? 
• dobbelsteen
• 2 bolletjesschapen
•	 waskrijt	of	dikke	kleurpotloden

Spel
Dobbel	om	de	beurt	met	de	dobbelsteen	en	kleur	evenveel	bolletjes	als	het	aantal	stippen	op	de	
dobbelsteen.	Gebruik	hiervoor	verschillende	kleuren.
Daarna	is	de	andere	speler	aan	de	beurt.	
Wie	als	eerste	alle	bolletjes	heeft	gekleurd,	wint!	

Kleur	na	het	spel	het	schaap	in	en	teken	er	een	mooie	weide	rond	met	gras,	bloemen	...

Kleur	de	bolletjes	in	met 
een ronddraaiende 
beweging.	Op	die	manier	
worden de vingers goed 
aan	het	werk	gezet.









Online voorstellingen 

We kunnen nu jammer genoeg niet ‘live’ naar toneelvoorstellingen gaan kijken.  

Maar niet getreurd!    

Via deze link kan je enkele voorstellingen online bekijken.  

Veel kijkplezier!  

 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/7-online-voorstellingen-voor-kleuters 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/7-online-voorstellingen-voor-kleuters


Oudste kleuters- Senso-motorische activiteit  
 

Benodigdheden: 
- Buiten: stoepkrijt 

- Binnen: potlood en papier 

 

Hoe ga je te werk? 
 

- Speel dit spel samen met mama, papa, broer of zus. 

- Teken een aantal simpele vormen op de grond met stoepkrijt of met potlood op een blad 

papier. 

- Één persoon kijkt naar deze vormen, terwijl de andere persoon één van de vormen op 

zijn/haar rug tekent. 

- Kan je kapoen aanvoelen welke vorm er getekend werd? Kan jij het zelf ook als jullie de 

rollen omdraaien? 

 

- Veel plezier!  

 

 

 

Het idee en de foto zijn afkomstig van de methode ‘Huppeldepup & Retteketet’ 



Teken- en kleuropdracht: Wie springt er volgens jou op de trampoline? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Verhaal: Rikki en de tuin van opa 

Rikki houdt ervan om samen met zijn opa in de tuin te werken en te leren over de 

natuur. Houden jullie er ook zo van? Hebben jullie misschien ook een (eigen) 

moestuintje? Wat staat er allemaal in? 

Geniet alvast van Rikki’s avontuur in de tuin van opa van onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=719urXH80_U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=719urXH80_U


Wc papier challenge voor kleuters: wc rol oprollen 

Lichaams- en bewegingsperceptie, lateralisatie, stimuleren van twee hersenhelften, oog-hand 

coördinatie 

Materiaal: 

- Wc papier 

Kleuter rolt een stuk wc papier af en probeert deze nu met twee handjes tegelijk op te rollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelimpulsen: 

- Jonge kleuters: jongere kleuters gaan vooral plezier beleven aan het afrollen van het wc papier 

- Deze mogen dit ook proberen maar mogen andere mogelijkheden proberen zoals de rol op de 

grond leggen en zo de wc-rol proberen op te rollen of gewoon rollen met de wc-rol 

- Van proberen kan je leren: bij hun mag het wc-papier nog van de rol afgaan…  

 

- Oudere kleuters: geconcentreerd met twee handen laten draaien zodat het wc papier netjes 

opgerold wordt.   

 

- Wedstrijdje onder de gezinsleden is ook altijd leuk. Wie kan er het snelste zijn wc-rol oprollen   


