
 

 

Weekrooster thema dinosaurussen 

 

Maandag: 

- Dinosaurussen, dieren van heel lang geleden. 

 
Met de keuze van het thema dinosaurussen geven wij onze kleuters een blik in de tijd 

van heel, heel lang geleden… 

 

Laat de kleuters eerst spontaan vertellen over hetgeen ze weten over dinosaurussen 

en vul dan aan met volgende informatie: 

 

- Dinosaurussen leefden in de oertijd.  Dat is miljoenen 

jaren geleden, lang voordat er zoogdieren, mensen en 

bloemen waren. 

- Het landschap van de oertijd bestond uit zeeën, stenen, 

bomen, varens en vulkanen. 

- Dinosaurussen waren er in allerlei soorten en maten : er 

waren planteneters, vleeseters, viseters en ei- etende 

dieren.  Er waren dinosaurussen die liepen, vlogen of 

zwommen. 

- Dinosaurussen zijn uitgestorven. 

- Dinosaurus skeletten worden soms gevonden en 

opgegraven door archeologen.  Je kan deze skeletten 

bekijken in een dinosaurusmuseum oa. in het Museum voor natuurwetenschappen in 

Brussel (misschien een tip voor een uitstap deze zomer)  . 

- Dinosaurus betekent eigenlijk “verschrikkelijke hagedis”. 

 

Hieronder vinden jullie een greep uit leerrijke filmpjes die de kleuters een beeld geven 

over de dinosaurussen : hoe ze geleefd hebben en hoe het komt dat ze uiteindelijk 

uitgestorven zijn. 

https://schooltv.nl/video/de-dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ2hbwDn730 

https://schooltv.nl/video/koekeloere-d-d-dinos/#q=letter%20d 

https://www.tinytap.it/activities/g3lpl/play/dinosaurus-ei-verrassing-feiten 

https://schooltv.nl/video/de-dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/
https://www.youtube.com/watch?v=DJ2hbwDn730
https://schooltv.nl/video/koekeloere-d-d-dinos/#q=letter%20d
https://www.tinytap.it/activities/g3lpl/play/dinosaurus-ei-verrassing-feiten


- Maak je eigen dino-kijkdoos. 

    
 

Na het bekijken van de filmpjes, gaan wij onze eigen dino-kijkdoos maken.   

 

Open eerst het onderstaande filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je te werk gaat : 

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

 

Wat hebben jullie nodig ? 

Een schoendoos, schaar, lijm, stiften of potloden, stukje gekleurd plastiek, eigen 

getekende dinosaurussen (inspiratie om een dinosaurus te tekenen kan je vinden op 

https://www.youtube.com/watch?v=WsD5cjTiUbk)  

of liever voorgetekende dinosaurussen inkleuren: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Dinodoos.pdf  

 

Dinsdag: 

- Verhaal : Tijd voor dino. 

 

Vandaag vertel ik voor jullie een verhaal over een heel speciale 

kookwekker.  Klik op onderstaande link om het zelfgemaakt filmpje te 

openen : 

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

 

Na het horen van het verhaal kunnen jullie enkele vragen stellen aan jullie kleuter 

zoals … 

- Waarvoor dient een kookwekker ? 

- Denken jullie dat er in werkelijkheid zo’n kookwekker bestaat waarmee wij in de tijd 

kunnen reizen ? 

- Denken jullie dat, op het einde van het verhaal, de kleine dinosaurus nog eens op de 

kookwekker zal drukken ?  Zo ja, wat zal er dan gebeuren ? Wat zouden zelf jullie 

doen ?  Waarom ? 

 

Laat de kleuters fantaseren over het einde van het verhaal. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzUstAllJpY
https://www.youtube.com/watch?v=WsD5cjTiUbk
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- Dinocijfers van 1 tot 5.  

 

 
 
Ga vlug naar volgend filmpje om de dino – cijfers tot 5 te nog eens te oefenen. 

https://www.tinytap.it/activities/g2ef5/play/ 

Wie heeft ze allemaal juist ? Goed zo !  
 

 

 

- Evenveel – meer – minder. 

 

 

 

Wij herhalen de begrippen meer – minder – evenveel met Strikje en Losje via 

onderstaand filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=NB99Lylr2Bk 

Zijn de begrippen goed gekend, dan kunnen jullie nog eens extra oefenen via volgend 

dinospelletje: 

https://www.tinytap.it/activities/g34bc/play/evenveel-meer-minder-dinosaurus 

 

 

https://www.tinytap.it/activities/g2ef5/play/
https://www.youtube.com/watch?v=NB99Lylr2Bk
https://www.tinytap.it/activities/g34bc/play/evenveel-meer-minder-dinosaurus


Woensdag: 

- Schrijfdans : de vulkaan. 

 
Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om 

kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. 

Het is de bedoeling dat de kinderen vanuit hun natuurlijke 

bewegingen in de ruimte hun eigen "zwaai en draai" vinden 

op het schrijfoppervlak. 

 

Eerst gaan wij grof-motorisch bewegen op de muziek van de vulkaan.  Ga hiervoor 

naar volgend filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbz9g9OvOuI 

 

Nu gaan wij de vulkaan tekenen op een groot blad papier (bij voorkeur vastgeplakt 

aan de tafel of aan de grond) of op een groot krijtbord.  Het is belangrijk dat de 

kleuters met beide handen tekenen : neem dus twee verschillende kleuren 

stiften/potloden of krijtjes. Ga hiervoor naar volgend filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKEBQ9q02z8 

Laat die vulkaan nu maar uitbarsten !  
 

-  Dino’s ordenen. 

 
 

Hopelijk hebben jullie allemaal dino speelfiguren thuis.  Indien dit niet het geval is, 

kunnen jullie blokken of andere figuren nemen.  

Laat je kleuter eerst de figuren/blokken bespreken : zijn de dino’s/blokken allemaal 

gelijk ? Wat is er verschillend ? Kleur, grootte, vorm,… 

Nu gaan wij de figuren/blokken ordenen van groot naar klein, van klein naar groot,…  

zorg ervoor dat er een duidelijk verschil in grootte merkbaar is.  Herhaal hier ook de 

leesrichting nl. van links naar rechts. 

Achteraf mag jullie kleuter onderstaande oefenblaadjes maken : laat ze kiezen welke 

soort  dino’s ze willen rangschikken van groot naar klein en van klein naar groot: 

1) http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/dino_van_groot_naar_klein.pdf 

2) http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Waar-staan-de-dinos-

van-groot-naar-klein.pdf  
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Donderdag: 

- Aanbrengen van de nieuwe letter “D”, “d” van Dino. 

 
Tijdens dit thema komt de aanbreng van de nieuwe letter D aan bod. 

Laat jullie kleuter de drukletter D 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/2020/05/Letter-D.pdf  
 

Ga in huis op zoek naar voorwerpen die beginnen met de letter D en maak er 

eventueel foto’s van of zoek in een magazine afbeeldingen die beginnen met de letter 

D (en knip deze uit) : vb. deur, doos, dier, drie, deeg, deken, drank, dweil,… 

 

 
 

Via onderstaand spelletje kan je kleuter oefenen op de beginklank “b” of “d”: 

https://static.tinytap.it/media/webplayer/webplayer.html?structureJson=https://ww

w.tinytap.it/store/api/album/61159/structure/&v=4.1.4 

 

Via onderstaand filmpje kan je kleuter oefenen op de beginklank “d” of “z” :  

https://www.youtube.com/watch?v=FQ5_Euz4sqM 

 

Alles juist ?     

Prima, dan gaan wij als extra oefening onderstaand oefenblaadje maken: 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/SWB-letter-D.pdf  

Welke woorden beginnen met de “d” ( dit zijn de woorden : doos, hart, knikkers, 

duim, verfkwast, doucheknop, vrachtwagen, dino, dobbelsteen, pizza, vis, doos, 

potlood, dolfijn, boterham, druif.) 

 

Als laatste onderdeel, gaan wij oefenen op het herkennen van de schrijfletter ‘d” :  

Opdracht : zoek de letter “d” van dino en kleur hem in… 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/D-Dino.pdf  
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- Dinosaurus-alfabet 
 

 
 

Eerst laten wij jullie een alfabetliedje horen via onderstaand filmpje : 

https://www.youtube.com/watch?v=OuDp-C9w-vQ 

 

Nu mogen jullie samen met de dinosaurussen woorden zoeken met alle letters uit het 

alfabet: 

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

 

Vrijdag:  

- Begrippen kleinst, dikst,… 
 

 
 

Er bestaan dikke dinosaurussen, dunne dinosaurussen, grote dinosaurussen, kleine 

dinosaurussen, smalle dinosaurussen, hoge dinosaurussen, … 

 

Helpen jullie deze verschillende dinosaurussen te vinden ? 

https://www.youtube.com/watch?v=dEtSPFsUwT8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=OuDp-C9w-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=hdmiSMRxNrE&feature=youtu.be
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- En als afsluiter van dit boeiend thema nog enkele leuke 

keuzeactiviteiten : 
 

 Maak je eigen vulkaanuitbarsting :  

 

 
 

 Hoe ga je tewerk ? 

Via onderstaand filmpje kan je zien hoe dit moet en wat je nodig hebt: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn3cwDgc5co 

 

 Speel archeoloog met ingevroren dinosaurussen: 

 

 
 

Hoe ga je te werk ? 

Stop de plastic dinosaurussen in een gewone ballon en vul deze voor een klein 

gedeelte met water totdat ze de vorm van een ei hebben.  Daarna laat je deze 

bevriezen (ongeveer een halve dag) en achteraf mag je kleuter deze kapotslaan 

met een hamer om de dino weer te bevrijden.  Succes verzekerd ! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn3cwDgc5co


 Druk je eigen dino af in speeldeeg 

 

 
 

Hoe ga je te werk ? 

Je eigen dino fossielen maken van zoutdeeg is ook een toffe dino activiteit om te 

doen. Maak eerst samen met je kleuter het zoutdeeg: 

https://www.ladylemonade.nl/recept-brooddeeg-zoutdeeg-maken-bakken/ 

Leg de tafel vol met speelgoed dinosaurussen en druk ze op allerlei manieren in 

de deeg.  Iedereen kan dit en het resultaat is altijd geweldig. 

 

 Fossielen opgraven : 

 

 
 

Hoe ga je te werk ? 

 

Verstop de dino-speelfiguren in de zandbak of in dozen gevuld met zand.   

Geef jullie kleuter een schopje en kwast die ze kunnen gebruiken om de 

dinosaurussen op te graven.   

Hebben jullie alle dinosaurssenfossielen opgegraven?  

 

 

Proficiat, dan verdienen jullie een echt archeologendiploma! 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Dinodiploma.pdf  

 

 

Groetjes en tot de volgende keer! 
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