
 

 

 

Weekrooster thema kriebeldieren 

 

Maandag: 

- Kriebelbeestentocht. 

 
Als inleiding van dit nieuw thema kunnen jullie samen met jullie 

kleuter op kriebelbeestentocht gaan en dit in jullie eigen tuin of 

in jullie directe omgeving.  Ga op zoek in struiken, lang gras, 

bloeiende bloemen of heesters naar allerlei kriebels en probeer 

deze te vangen.  Afhankelijk van het weer zullen jullie uiteraard 

andere kriebels vinden : bij zonnig weer zal dit overwegend 

insecten zoals vlinders, hommels, lieveheersbeestjes, vliegen, … 

zijn, bij nat weer zullen dit eerder slakken en regenwormen zijn. 

 

Wat heb je nodig ? 

 

Een insectenpotje met vergrootglas of een glazen/plastieken potje met deksel, een 

vlindernetje, loepen,… 

 

Wat is de opdracht ? 

Jullie zoeken, vangen, bestuderen grondig (habitat of leefomgeving, lijf met poten 

en/of vleugels, voelsprieten,…) en natuurlijk later, als echte dierenvrienden, vrijlaten 

van insecten en andere kleine kriebels.  Als ondersteuning kunnen jullie gebruik 

maken van onderstaande woordkaarten of klik op de  volgende link voor de 

interactieve praatplaat waar je een schat aan informatie, verhaaltjes, spelletjes,… 

kan vinden over kriebels. 



 
 

https://kleuteridee.nl/insecten-kriebelbeestjes/#heading-interactieve-praatplaat 
 

 
 

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

 

 
 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Woordkaart-2.pdf 
 

 

https://kleuteridee.nl/insecten-kriebelbeestjes/#heading-interactieve-praatplaat
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Woordkaart-1.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Woordkaart-2.pdf


 
 

- Tellen met Pim de rups 

 

 
 

Via het onderstaand filmpje kan jullie kleuter samen met Pim de rups het tellen tot 6 

nog eens oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=RKJL1rvj67s. 

 

Dinsdag: 

- Beluister het digitaal verhaal : “Het 

vervelende lieveheersbeestje”. 

 

 

 
Klik op de volgende link en beluister het digitaal verhaal dat 9.20 duurt. 

https://www.google.com/search?q=digitaal+prentenboek+het+vervelende+lieveheer

sbeestje&oq=digitaal+verhaal+het+vervelende+l&aqs=chrome.1.69i57j0.10628j0j8&s

ourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
Vooraleer jullie het verhaaltje starten, kunnen jullie volgende vragen stellen :   
“Waarover denken jullie dat dit verhaaltje zal gaan ?” (voorspellen) 

“Wat weten jullie over lieveheersbeestjes ?” (voorkennis activeren) 

 

Na het horen van het verhaal, kunnen jullie volgende vragen stellen zoals :  

“Waarom hadden de twee lieveheersbeestjes ruzie ?” (vragen stellen) 

“Wie kwam het vervelende lieveheersbeestje allemaal tegen ?” 

“ Hoe eindigt het verhaal ?” 

 

Laat nu het verhaal opnieuw horen en laat jullie kleuter achteraf een tekening maken 

over het verhaal. (visualiseren)   

https://www.youtube.com/watch?v=RKJL1rvj67s
https://www.google.com/search?q=digitaal+prentenboek+het+vervelende+lieveheersbeestje&oq=digitaal+verhaal+het+vervelende+l&aqs=chrome.1.69i57j0.10628j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=digitaal+prentenboek+het+vervelende+lieveheersbeestje&oq=digitaal+verhaal+het+vervelende+l&aqs=chrome.1.69i57j0.10628j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=digitaal+prentenboek+het+vervelende+lieveheersbeestje&oq=digitaal+verhaal+het+vervelende+l&aqs=chrome.1.69i57j0.10628j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

- Een lieveheersbeestje maken. 

 
Na het horen van het verhaaltje, gaan wij natuurlijk zelf een lieveheersbeestje maken.  

Jullie kunnen vrij kiezen hoe jullie dit doen : je kan een lieveheersbeestje tekenen, 

plakken, knutselen, boetseren, vouwen, stempelen,… 

 

Geen inspiratie ?  Ga dan even naar volgende filmpjes om te kijken hoe je dit kan 

aanpakken, keuze genoeg… 

 

 

 

 

Lieveheersbeestje tekenen   

https://www.youtube.com/watch?v=B9sv8lE5IIM 

 

 

 

Lieveheersbeestje tekenen en plakken  

https://www.youtube.com/watch?v=46xFfElLzSY 

 

 

 

Lieveheersbeestje maken met een rolletje 

https://www.youtube.com/watch?v=VxcIPhjG458&vl=nl 

 

 

 

Lieveheersbeestje vouwen 

https://www.youtube.com/watch?v=qIghj_3VA-g 

 

 

 

Lieveheersbeestje stempelen met een halve aardappel en verf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9sv8lE5IIM
https://www.youtube.com/watch?v=46xFfElLzSY
https://www.youtube.com/watch?v=VxcIPhjG458&vl=nl
https://www.youtube.com/watch?v=qIghj_3VA-g


Woensdag: 

- Categoriseren :  

Wat vliegt en wat vliegt niet ? Wat kruipt en wat kruipt niet ? 
 

Tijdens jullie kriebelzoektocht hebben jullie waarschijnlijk verschillende soorten 

kriebeldieren gevonden : nl. kriebeldieren met vleugels en kriebeldieren zonder 

vleugels, kriebeldieren die kruipen en kriebeldieren die niet kruipen. 

 

Bespreek samen volgende opdrachten en laat je kleuter onderstaande werkblaadjes 

maken: 

 

 

 

 
 

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

content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-2.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-1.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-1.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-2.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Opdrachtkaart-2.pdf


 

- De getallenrij tot 10. 

 
De telrij opzeggen tot 10 kan je vergelijken met het meezingen van een liedje op de 

radio.  Maar kan je kleuter ook terugtellen of doortellen ?  

Wij oefenen alvast met onderstaand filmpje.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,… wie niet weg 

is, is gezien ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGFquH7sO8&feature=youtu.be  

 

Donderdag: 

- Wij rijmen op kriebelbeestwoorden. 

 
Hoe ga je te werk ? 

Print de foto’s uit die je kan vinden in de onderstaande link en laat jullie kleuter deze 

uitknippen.  Bespreek goed de juiste benaming van iedere afbeelding op de foto.   

Opdracht 1: Rijmwoorden zoeken :  

Leg eerst de foto’s van de kriebelbeesten naast elkaar en laat achteraf je kleuter bij 

iedere foto de passende rijmwoorden vinden. 

Opdracht 2  : Niet- rijmwoorden zoeken :  

Leg drie afbeeldingen van woorden naast elkaar waarvan twee afbeeldingen met 

elkaar rijmen en één afbeelding niet.  Laat je kleuter het niet- rijmwoord vinden. 

 

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

content/uploads/2020/05/Rijmkaartjes.pdf  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGFquH7sO8&feature=youtu.be
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Rijmkaartjes.pdf
http://k3.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Rijmkaartjes.pdf


- Kleuterdans : lekker fit. 

 
 
Ook nu moeten wij goed aan onze conditie werken en dit kan via volgend filmpje :  

veel dansplezier ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY9GNZMLHcs 

 

Vrijdag:  

- Herhalen letter m. 
 

De vorige weken heeft jullie kleuter de letter M van Mama 

geleerd.   

Via onderstaand filmpje wordt de letterkennis nog eens 

herhaald en maken ze deze keer ook kennis met de 

leesletter m. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y44-wD9rGY0 

 
 

- Activiteit 2: de getalfamilies tot 5. 

 
Bij de familie Pimpampoentje gaan ze soms graag hun eigen gangetje : dan lopen er 

een paar naar hier en een paar naar daar.  Via volgend filmpje worden de 

getalfamilies tot 5 op een speelse wijze geoefend.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=x7uGKI12kds&feature=youtu.be  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY9GNZMLHcs
https://www.youtube.com/watch?v=y44-wD9rGY0
https://www.youtube.com/watch?v=x7uGKI12kds&feature=youtu.be

