
 

 

Weekrooster thema moederdag  

 

Maandag: 

- Digitaal verhaal: “Paultje De liefste mama”. 
 

Klik op de link voor het verhaaltje:  “Paultje De liefste mama”: 

https://www.youtube.com/watch?v=c8MgZ2-6_Ak 

Je beluistert het verhaal dat 8.13 duurt. 

Herhaal het verhaal desnoods een paar keer zodat de inhoud 

voldoende duidelijk is. 

Daarna stellen mama/papa 6 vraagjes rond de inhoud van het 

verhaal.   

Veel kijk en luisterplezier. 

 

 

 

 

- Meetkunde : figuren herkennen en benoemen. 

 
Ga eerst in huis op zoek naar allerlei vormen (driehoek, vierkant, 

cirkel, rechthoek) en laat je kleuter de figuren benoemen.  Herhaal 

desnoods de eigenschappen. 

 
Via het videofilmpje van meester Sander gaan wij bewegend leren 

vormen herkennen. 

https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUS

JIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ 

 

Let op : de ster zullen de kleuters wel herkennen, bij de vijfhoek moet je een woordje 

uitleg geven nl. je telt samen de vijf hoeken = vijfhoek. 

Aan de slag en succes ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8MgZ2-6_Ak
https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ
https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ


Dinsdag: 
 

- Samen het moederdagversje leren. 
 

Het is eens iets anders : samen met je kleuter het versje 

aanleren voor moederdag.  Het is belangrijk dat jullie het 

regelmatig herhalen.  Dit kan door variatie in te bouwen zoals 

het versje luid/stil voordragen, met verschillende stemnuances 

blije/boze/verdrietige stem,...  De pictogrammen helpen jullie 

kleuter om de tekst te memoriseren.   

 

Klik op de link om het versje te openen: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Versje-moederdag.pdf  
 

 

- Hartjes, hartjes en nog eens hartjes. 

 
Bij het versje horen kusjes en die gaan wij natuurlijk leren tekenen of leren 

vouwen. 

Dit heb je nodig om hartjes te leren tekene : wit papier, potlood en stiften. 

Via deze instructiefilmpjes kan je inspiratie opdoen hoe het moet: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsjBu0aeuXs 

of 

https://www.youtube.com/watch?v=O23KkHpcGCI 

Liever een hartje vouwen? 

Dit heb je nodig om hartjes te leren vouwen : gekleurd rood papier (vierkant) 

Via dit instructiefilmpje kan je zien hoe het moet: 

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

 

Print nu het versje voor moederdag uit, plak het op een A4formaatje en versier de 

voorkant met de hartjes die jullie gemaakt hebben.  Onderaan de tekst van het versje 

mag jullie kleuter hun naam schrijven. 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Versje-moederdag.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bsjBu0aeuXs
https://www.youtube.com/watch?v=O23KkHpcGCI
https://www.youtube.com/watch?v=qVXjDbIVtGI


Woensdag: 

- Tellen tot 7. 

 
Tijdens het versje geven wij 7 kusjes. 
Wij gaan de getallenrij nog eens oefenen via dit leuk videofilmpje met juf Ilse 

https://www.youtube.com/watch?v=PS-Km0EILAY 

en maken achteraf samen het onderstaande werkblaadje: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Speelwerkblad-tellen.pdf  

 

Hierbij kan je nog eens vragen wie de meeste hartjes weggeeft, en wie de minste.  

 

                             

 

- Schrijfpatronen op de taart voor mama. 
 

 

 

Eerst mag jullie kleuter schrijfpatronen oefenen in oa. bakje met zand. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nu mag jullie kleuter oefenen In scheerschuim. 

 

 

 

 

 

 

En pas daarna maken ze de lekkere taart voor mama af: 
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-
content/uploads/2020/04/Taart-voor-mama.pdf  
 
Let evenwel op hun pengreep: schrijfmateriaal tussen 
duim en wijsvinger, gesteund door de middelvinger en 
de correcte schrijfhouding! 

https://www.youtube.com/watch?v=PS-Km0EILAY
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Speelwerkblad-tellen.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Taart-voor-mama.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Taart-voor-mama.pdf


Donderdag: 
 

- Bewegen met mama. 

 

 
 

Liefste mama’s : neem eens, in deze drukke en moeilijke periode, tijd om samen met 

je kleuter een sessie ouder-kind-yoga te doen.   

 

Wat heb je nodig?: 

- twee matjes of 2 grote handdoeken 

- gemakkelijke kledij 

- een 15 tal minuutjes 

 

Samen met Sofie Possemiers van kinderyoga Elsole kunnen jullie een ontspannend 

quality-time moment met jullie kleuter beleven: 

https://www.youtube.com/watch?v=HaKFsKr5c1k 

 

Veel plezier samen ! 

 

 

- Auditieve synthese. 
 

Hier gaan wij eerst samen oefenen met mama of papa. 

Kijk eens rond in huis en splits een woord in letters. Bijvoorbeeld: k-a-t of z-e-t-e-l. 

Laat jouw kleuter de letters aan elkaar plakken en nu mag hij/zij raden welk woord je 

hebt gezegd.  
 

Nu kan jouw kleuter verder zelfstandig oefenen op auditieve synthese en woorden leren rond 

het thema moederdag. 

Klik op het zelfgemaakte filmpje om het luisterspel te spelen:  

https://www.youtube.com/watch?v=D9eepFFOHuA 

 

Veel luisterplezier! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaKFsKr5c1k
https://www.youtube.com/watch?v=D9eepFFOHuA


Vrijdag:  

- Aanbrengen van de letter M van mama. 
 

Tijdens dit thema komt de aanbreng van de letter M aan bod. 

Laat jullie kleuter de letter M eerst versieren door deze in te kleuren, 

te beplakken met stukjes papier, te bestempelen, te beleggen met 

plasticine,… 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Letter-M.pdf  

 

Spel 1: Alle vogels vliegen 

Mama of papa noemt een woord. Begint dit woord met de letter M, dan mag je 

kleuter vliegen als een vogel. Begint het woord niet met de letter M, dan blijft hij/zij 

zitten. 

 

Spel2: Letterzoektocht 

Ga in huis op zoek naar voorwerpen die beginnen met de letter M of zoek in boeken, 

tijdschriften of kranten naar afbeeldingen die beginnen met de letter M (en knip deze 

uit) : vb. muur, muis, mond, monster, masker, meetlat, mouw, muts, meeuw, mes, 

merel, mus,… 

Of maak in je omgeving een wandeling en zoek de letter M. Maak er eventueel een 

foto van. Bijvoorbeeld op een straatnaambord, reclameborden, namen bij een 

brievenbus, nummerplaat van een auto,… 

 

Het speelwerkblad: 

Eerst de woorden vooraf met je kleuter bespreken :  

Molen, mier, muis, melk, maan, maïs, schoenen, hoed, schmink. 

Laat jouw kleuter dan het volgende speelwerkblad maken: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Speelwerkblad-letter-

M.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Letter-M.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Speelwerkblad-letter-M.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Speelwerkblad-letter-M.pdf


- Subiteren van hoeveelheden 

 
Het is belangrijk dat kleuters een besef hebben van een hoeveelheid en dus in een 

oogopslag kunnen zeggen hoeveel je toont.  

Doe dit eerst met voorwerpen, in de derde kleuterklas hoeven ze dit maar tot 6 te 

kunnen.  Bijvoorbeeld: steek 4 stenen in een vuist en zeg aan jouw kleuter dat hij/zij 

zo snel mogelijk moet raden hoeveel stenen jij straks gaat tonen. Open dan jouw 

vuist. Heeft jouw kleuter het juist geraden?  

 

Toon pas daarna het zelfgemaakte filmpje om verder te oefenen op 

afbeeldingsniveau: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXZVGfElf_U&feature=youtu.be 

 

En als de vorige oefening al snel lukt dan is de volgende link een extraatje: 

https://www.youtube.com/watch?v=s549Yovrit8&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXZVGfElf_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s549Yovrit8&feature=youtu.be

