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Maandag: 

- Beleef samen de lente: 
Maak met je kleuter een lentewandeling of verken samen de tuin.  

Laat je kleuter eerst verwoorden wat hij/zij allemaal ziet. Stel achteraf enkele gerichte vragen 

en probeer woordenschat rond de lente aan bod te laten komen vb. de zon schijnt, het wordt 

warmer, voorjaarsbloemen (tulp, narcis, hyacint, …) bloeien, bloesems aan de takken van de 

bomen, knoppen aan de takken van de bomen, nestbouw : vogels maken een nest, 

lammetjes in de weide, zaaien en planten in de moestuin, insecten ontwaken,… 

 

En moesten jullie toevallig een diertje of plantje tegenkomen die jullie niet 

kennen, dan kan je door gebruik te maken van de volgende app “obsidentify” er 

alles over te weten komen. 
 
 

- Digitaal verhaal “Een zaadje in de wind”: 
Klik de volgende link voor het verhaal  “Een zaadje in de wind”: 

https://www.youtube.com/watch?v=GK7xWJFaCQU 

 

Daarna stellen mama/papa 6 vraagjes rond de inhoud van het verhaal : hier kan je de focus 

leggen op (terug)tellen en het begrip “ééntje minder” nl. eerst waren er 10 zaadjes, nu is er  

ééntje minder, hoeveel blijven er nu nog over ?,…  Je kan dit ondersteunen met concreet 

materiaal nl. echte zaadjes of parels en telkens ééntje wegnemen.   

 

Afsluiten kan je door het volgende instructiefilmpje te laten zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=MAX0J2GBkik&t=4s 

De kleuters herhalen de cijfers, ze leren tellen en de cijfers herkennen 

tot 6. Op het einde van het filmpje worden ze beloond met een kort 

cijferspel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GK7xWJFaCQU
https://www.youtube.com/watch?v=MAX0J2GBkik&t=4s


Dinsdag: 

- Bewegingsspelletjes voor buiten: 

o Probeer om ter eerst naar de overkant van het grasveld al lopend , springend , 
hinkelend , huppelen,…. 

o Maak met de tuinmeubelen een parcours naar de overkant van het grasperk -> kruip 
over, onder, op….. 

o Neem een bal en een stok (kan ook veegborstel) en krijg de bal met de stok naar de 
overkant 

o Vraag een deken , ga erop liggen en papa of … trekt je naar de overkant en 
omgekeerd. Veel plezier samen! 

 

 
 

- Schrijven met een gieter: 
Laat ze bij mooi weer de gieter (zonder sproeikop) vullen met water en laat ze 

schrijfpatronen gieten- kan ook met een lege bus van shampoo, spuit, of klik via volgende 

link welke schrijfpatronen ze ook kunnen volgen of maken: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Schrijpatronen-voorbeeld.pdf  
 

 

 
 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Schrijpatronen-voorbeeld.pdf


Woensdag: 

- Patronen maken: 
o Laat je kleuter eerst met materialen patronen maken. 

Dit kan met oa. blokken, kralen, … 

o Maak samen met mama/papa het werblad met patronen: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Patronen-werkblad.pdf  

Bespreek eerst goed de patroonéénheid: 

o Rij 1 : geel, oranje, rood,… (+ herhalen) 

o Rij 2 : roze, bruin, roze, blauw,… 

o Rij 3 : groen, paars, oranje, bruin,… 

o Rij 4 : groen, geel, blauw, groen,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rijmen: 
o Herhaal samen met mama/papa het begrip “rijmen”. 

o Ga eerst zelf op zoek naar concrete voorbeelden. 

o Bekijk het instructiefilmpje over rijmen door te klikken op de volgende link: 

     https://www.youtube.com/watch?v=oCHf8_88kgA&t=15s 

o Neem nu het werkblad rijmen en bespreek eerst de woorden met je kleuter. 

o Maak samen het werkblad door te klikken op deze link: 

               http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Rijmen-werkblad.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Patronen-werkblad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oCHf8_88kgA&t=15s
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Rijmen-werkblad.pdf


Donderdag: 

- Auditieve analyse: 
o Hier gaan wij eerst samen oefenen met mama/papa : kijk eens rond in de tuin of in de 

woonkamer.  Welke dingen zien wij ? Laat je kleuter de dingen benoemen en laat 

hem/haar ondertussen in de handen klappen, vooruit springen, … Je vraagt telkens 

uit hoeveel woordstukjes/ lettergrepen het woord bestaat. Voorbeeld : stoel 1x, ta-

fel 2x, … 

o Bekijk het werkblad “kleur voor elke lettergreep een stip” en bespreek eerst de 

woorden met je kleuter. Zie volgende link: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Auditieve-analyse-

werkblad.pdf 

o Maak samen het werkblad. 

o Achteraf kunnen jullie samen zoeken naar een lang woord bv. sneeuwklokje (3x) en 

een kort woordje bv. bij (1x). 

 

- Fijne motoriek met spaghetti: 

Je neemt een vergiet en een pak spaghetti.  Je zet het vergiet op de kop en dan laat je kleuter 
de spaghetti door de gaten van het vergiet steken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Auditieve-analyse-werkblad.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Auditieve-analyse-werkblad.pdf


Vrijdag:  

 

- Bloemen maken met strijkparels: 

 
 

 

- Bloemen maken met papier: 

o Maak voor mama/papa, oma, buur, een eenzaam iemand of iemand die je graag ziet 
een bloemenruiker van papier 

o Laat je kleuter hier creatief mee aan de slag gaan 
o Hieronder enkele voorbeelden of een inspiratiefilmpje: 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCJDsqu4O8c 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCJDsqu4O8c

