
 

 

 

Weekrooster thema kriebeldieren vervolg 

 

Maandag: 

- Beluisteren van het verhaal : Het grote avontuur van rupsje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pU1OAAgHbFo 

Jullie beluisteren het verhaal van een rupsje die net als onze kleuters iedere dag wat 

groter en sterker wordt.  Tot het moment aangebroken is dat de rups in een vlinder 

verandert en wegvliegt naar een groot, spannend avontuur nl. een nieuwe klas waar 

hij zal leren lezen, rekenen en schrijven. 

 

- Wij hakken en plakken met de slak. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2m

ZFtx5eFbU 

Na het oefenen met het filmpje, is het nu 

de beurt om onderstaand werkblad te 

maken samen met mama of papa: 

 

 

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

content/uploads/2020/05/Speelwerkblad-hak-en-plak.pdf   Luister 

goed naar de klanken die ze heel traag uitspreken, plak deze 

klanken aan elkaar en onderstreep daarna het juiste woord. 

https://www.youtube.com/watch?v=pU1OAAgHbFo
https://www.youtube.com/watch?v=2mZFtx5eFbU
https://www.youtube.com/watch?v=2mZFtx5eFbU
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Speelwerkblad-hak-en-plak.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Speelwerkblad-hak-en-plak.pdf


Dinsdag: 

- Vlinders zijn prachtige dieren en hebben zelfs iets magisch.  

Hoe kunnen wij een vlinder maken ? 
 

Hieronder vinden jullie een greep uit de verschillende mogelijkheden… 

 

Vouwdruk vlinder (toepassing symmetrie) 

Een tijdje geleden hebben jullie samen met jullie kleuter 

uitgebreid geoefend op symmetrie.  Nu gaan wij een 

symmetrische vlinder maken. 

Wat hebben jullie nodig ? Papier, schaar, (vinger)verf. 

Ga naar volgend filmpje om te kijken hoe jullie een 

prachtige vlinder kunnen maken en dit op de wonderlijke 

muziek “Morgenstimmung” van Edvard Grieg. 

https://www.youtube.com/watch?v=49wDFU2Gobs 

 

Magische vlinder met koffiefilter 

Wat hebben jullie nodig ?  Stiften, 2 koffiefilters, 

wasknijper, bakje met water 

Ga naar onderstaande filmpje en bekijk hoe de 

knutseljuffen deze vlinder maken. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-s9HhumVK8 

 

 

 

Vlinder met ijzerdraad en strijkparels 

Wat hebben wij nodig ? Ijzerdraad, wasknijper, verf, 

strijkparels, pomponnetjes, chenilledraad,… 

 

 

 

 

 

Vlinder vouwen 

Wat hebben wij nodig ?  Gekleurd papier, wasknijper of 

ijsstokje, wiebeloogjes, … 

Ga naar onderstaande filmpje en bekijk hoe jullie deze 

vouwvlinder kunnen maken. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=49wDFU2Gobs
https://www.youtube.com/watch?v=G-s9HhumVK8
https://www.youtube.com/watch?v=_kIAdxtisKw


- Kriebelbeestwoorden in lettergrepen verdelen. 

 
Het is tijd om nog eens woordjes uit te klappen in 

woordstukjes.  Rol de mouwen maar omhoog en dan kunnen 

jullie er meteen aan beginnen.  Veel klapplezier ! 

 

https://youtu.be/QBTv6WF7dEg  

 

Woensdag: 

- Schrijfpatronen spiraalvorm : Kriebelbeestjes. 
 

Bekijk het onderstaande filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=Esbw1l_mXIw 

 

 

Teken samen de spiraalvorm met krijt op de grond en laat je kleuter 

deze vorm met het hele lichaam ervaren.   

 

 

Achteraf kunnen onderstaande werkblaadjes gemaakt worden.  Let altijd op de 

correcte pengreep en de juiste schrijfhouding (zie vroeger): 

 

 

 

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

1.pdf  

 

 

 

 

 

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

2.pdf  

 

 

 

 

 

Toon ter geheugensteuntje nog eens dit filmpje om de 

correcte pengreep te herhalen:  

https://www.youtube.com/watch?v=e-5H2GbWzC8 
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- Kleuterdans de vlinder 
 

Neem de vlinder die jullie gemaakt hebben bij de hand en leg hem alvast klaar want 

wij gaan straks samen met hem dansen. 

 

 
 

Zet alles maar aan de kant en geniet van dit ontspannend dansmomentje samen met 

jullie kleuter: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1pU9G3v9i4 

 

Donderdag: 

- De stippen op de rug tellen van de lieveheersbeestjes. 

 

 
 

Lieveheersbeestjes spelen graag rekenspelletjes.   

Dit rekenspelletje gaat als volgt : wie evenveel stippen op de rug heeft, mag naar het 

lekker sappig blaadje kruipen.   

Doen jullie ook mee ? 

 

https://youtu.be/I5qIEQINuaw  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1pU9G3v9i4
https://youtu.be/I5qIEQINuaw


- Natuureducatie : de levenscyclus van een vlinder. 
 

 

 
Vlinders ondergaan een volledige gedaantewisseling. Dit wil zeggen dat er niet alleen 

een ei, rups en volwassen dier is. Tussen de levensfase van de rups en de vlinder, is 

het dier ook nog een periode pop.  Via onderstaand filmpje kunnen jullie zien hoe de 

levenscyclus van een vlinder er uitziet: 

https://www.youtube.com/watch?v=giCT5RZQ2SI 

Het filmpje goed bekeken ? Dan is het nu tijd om zelf aan de slag te gaan. 

Laat je kleuter onderstaande prenten uitknippen: 

 

 

 

 

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

content/uploads/2020/05/Levencyclus-vlinder.pdf  

 

 

  

Laat je kleuter hen deze dan in de juiste volgorde leggen nl.  

Prent 1 :  ei 

Prent 2 : rups 

Prent 3 : rups die zich vasthecht 

Prent 4 : pop 

Prent 5 : vlinder kruipt uit pop 

Prent 6 : vlinder vliegt weg.  

Belangrijk : Laat je kleuter de levenscyclus van een vlinder nog eens met eigen 

woorden herhalen en let er op dat hij/zij de juiste benamingen gebruikt nl. ei, rups, 

pop en vlinder. 

https://www.youtube.com/watch?v=giCT5RZQ2SI
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Levencyclus-vlinder.pdf
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Vrijdag:  

- Wij bouwen een insectenhotel. 

 
Geef bijen, wespen, kevers, hommels en vlinders een mooie pleisterplaats.  

We laten jullie zien hoe jullie zelf een insectenhotel kunnen maken via onderstaande 

filmpjes: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DL5JvsH5MjE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97oz2M8vnmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DL5JvsH5MjE
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- Letters herkennen. 

 

 
 

 

Werkblad 1 :  

Laat je kleuter zijn/haar naam noteren op een blad papier.   

Samen gaan jullie de eerste letter aantonen en ook de laatste letter.   

Wijs je kleuter op de leesrichting nl. van links naar rechts. 

Via onderstaand werkblaadje kunnen jullie nu de eerste en de laatste letter van ieder 

kriebelbeestje zoeken en aanduiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Letters-herkennen-1.pdf  

 

 

 

 

Werkblad 2 :  

Laat je kleuter voor iedere letter uit de naam VLINDER een kleurtje kiezen (geen 

donker kleur anders zien ze de letter niet meer) en laat daarna de vlinder inkleuren 

volgens de eigen gekozen letterlegende. 
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