
 Maandag 27 april 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=5yRJK1nxIfU 

Benodigdheden: 

 Vier dopjes 

 Vier lange stroken papier 

 Dikke stift of kleurpotlood 

 Plakband 

 Schaar 

Uitleg: je neemt een leeg papier en legt er vier dopjes op. De dopjes moeten uit elkaar liggen zodat je 

er met een potlood langs kan. De eerste schrijfbeweging die je gaat maken zijn golven. Je gaat de 

golven rond de dopjes maken. Hieronder zie je het patroon van de golven. 

 

Je verplaatst de vier dopjes nu naar onder en we doen een ander schrijfpatroon. We maken 

rechthoeken. Het patroon vind je hieronder. 

 

Dan verplaatst je voor de laatste keer de dopjes naar onder. Het volgende schrijfpatroon is het 

maken van driehoeken. Deze ga je ook rond de dopjes doen. Het schrijfpatroon kan je hieronder zien 

 

Als laatste patroon trek je een lijn in het midden van het papier. Het voorbeeld zie je ook hieronder. 

 

 

Als je kleuter al de patronen heeft getekend. Mag hij of zij één patroon kiezen. Deze bevestig je met 

plakband aan de tafel. Je geeft je kleuter de schaar. Hij of zij moet nu over de lijnen knippen. Dit doen 

ze bij alle vier de patronen. Het is de bedoeling dat ze zo goed mogelijk op de lijn knippen. 

Opdracht 2:  

Benodigdheden: https://www.youtube.com/watch?v=5x8RpudAnjA 

 Blokken of kaarten of bekers of potjes 

https://www.youtube.com/watch?v=5yRJK1nxIfU
https://www.youtube.com/watch?v=5x8RpudAnjA


Uitleg: Laat de kleuter met een van de materialen een grote toren bouwen. Met de blokken kunnen 

ze op verschillende manieren bouwen. Met de potjes, bekers en kaarten vraag ik hen een piramide te 

bouwen. Een piramide heeft een brede ondergrond en een smalle bovenkant. Hieronder kan je zien 

wat ik bedoel met een piramide te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 28 april: 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=OgGyXpTJ-OY 

Benodigdheden:  

 punaises in de kleuren rood, geel, blauw, groen 

 Stiften rood, geel, groen, blauw 

 Schoendoos, stevig karton 

Uitleg: Laat de kleuter met de rode stift zes bolletjes tekenen op de doos. Dit doet hij ook met de 

andere kleuren. Als al de bolletjes zijn getekend. Mag hij of zijn een punaise nemen.  Ze kijken naar 

de kleur van de punaise en prikken deze in de juiste kleur. Zo tot alle bolletjes een punaise bevatten. 

Als al de bolletjes een punaise hebben dan mogen ze er een voor een uithalen. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=5SXuxEWPZAs 

Benodigdheden: 

 4 patronen op papier 

 Kleine knopen, steentjes of parels 

Uitleg: vraag aan je mama of papa om vier patronen te tekenen op een papier. Als je niet weet wat 

patronen zijn kan je hieronder kijken. Ik heb er enkele voorbeelden geplaatst. Als de patronen klaar 

zijn mag jij de patronen nu na leggen met steentjes of knopen. Eerst start je met de knopen op het 

patroon te leggen. Tot je geen lijntje meer ziet. Als dat te gemakkelijk is mag je het patroon proberen 

na leggen naast het papier. 

https://www.youtube.com/watch?v=OgGyXpTJ-OY
https://www.youtube.com/watch?v=5SXuxEWPZAs


 

Woensdag 29 april 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=wULTbznOZ9g 

Benodigdheden: 

 Parels of kapot geknipte rietjes 

 Pincet ( geen pincet een wasspeld tussen twee satéprikkers plakken) 

 Twee satéprikkers 

 Stevig stuk karton, schoendoes, wc-rol 

Uitleg: prik de twee stokjes in een stevige ondergrond. Neem nu met je hand een parel of rietje en 

rijgt deze over het stokje. Dit doe je tot er zes parels rond het eerste stokje zitten. Dan het tweede 

stokje. Hier ga je de parels of het rietje rond doen met het pincet. De handen mag je niet gebruiken. 

Ook hier doe je zes parels rond. Als dat gelukt is mag je de parels van het eerste stokje er met je hand 

er af halen. De parels van het tweede stokje doe je met je pincet. Je herhaalt deze oefening twee 

keer. 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=lsuEsf8L7p4 

Benodigdheden: 

 Stevig papier of dun karton 

 Stift 

 Bolletje touw of wol 

Uitleg: vraag aan mama of papa om een slang te teken op eens tuk papier of dikker karton. Deze 

mogen ze ook uitknippen. De slang heeft het heel koud en zou graag een jasje hebben. Daarom mag 

je met je bol wol een jasje maken voor de slang. Je neemt het beginstukje van je wol en draait het 

rond de slang. Je blijft met het touw rond de slang draaien tot je een mooi jasje krijgt. Je gaat met je 

bolletje wol tot op het einde van zijn staart. 

 

Donderdag 30 april 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=WNIYtGl7Rok 

Benodigdheden: 

https://www.youtube.com/watch?v=wULTbznOZ9g
https://www.youtube.com/watch?v=lsuEsf8L7p4
https://www.youtube.com/watch?v=WNIYtGl7Rok


 Muntjes of knopen 

 Spaarpot, klein doosje met een gleufje 

 pincet 

Uitleg: De kleuters zetten een spaarpot voor hun. Ze nemen een muntje met hun linkerhand en 

steken het muntje in de spaarpot. Het volgende muntje nemen ze met hun rechterhand en steken 

deze er ook in. Ze vullen op deze manier de spaarpot. Door elke keer hun hand af te wisselen. Is dit te 

gemakkelijk dan geef je je kleuter een pincet. En mogen ze de muntjes op deze manier in de spaarpot 

steken. Zie ook dat ze hier van hand wisselen. 

 

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

Benodigdheden 

 kussens 

 stoelen 

 schoenen 

 bureaustoel 

 dozen 

 etc.… 

uitleg: maak samen met je kleuter een bewegingsomloop. Dit wil zeggen dat je enkele obstakels zet 

in je huis waar je kleuter onder of over moet geraken. Gebruik verschillende materialen die je in je 

huis hebt. Inspiratie kan je halen uit het filmpje hierboven. 

Vrijdag 1 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=D9uaErrgWmw 

Benodigdheden 

 blaadjes 

 takjes 

 eikels 

 stenen 

 grassprietjes 

 bloemen 

uitleg: maak samen met je kleuter natuurtekeningen. Ga op zoek naar verschillende materialen in de 

natuur. Maat de kleuter zelf nadenken over een tekeningen. Je kan hem of haar zeker helpen. Maar 

laat ze vooral zelf nadenken over hoe ze te werk willen gaan. hieronder enkele voorbeelden van 

natuurtekeningen. Ook in het filmpje zie je een voorbeeld 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdaxLbhYkaA
https://www.youtube.com/watch?v=D9uaErrgWmw


opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=QP48dnLUsXM 

benodigdheden 

 A4 papier 

Uitleg: de kleuters van de tweede kleuterklas gaan een hoedje leren vouwen. In het filmpje 

hierboven vinden ze de instructies. De kleuters van de derde kleuterklas gaan aan de slag met het 

vouwen van een bootje. De instructies vind je ook in het filmpje. Als het voor de derde kleuterklas 

toch te moeilijk is om het bootje te vouwen mogen ze eerst het hoedje proberen 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QP48dnLUsXM

