
Maandag 4 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=DWzvejicq4c 

Benodigdheden: 

 3 stoelen 

 3 verschillende jassen (knopen, ritsen) 

Uitleg: Hang de drie jassen elks over een stoel. Laat je kleuter nu eerst oefenen om de jassen dicht te 

doen. Als jouw kleuter dit al goed kan. Neem een klokje of een gsm om de tijd te meten. Je drukt op 

start en laat je kleuter zo snel mogelijk de jassen dicht doen. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=O5ENSvSnwPs 

Benodigdheden: 

 Naald/prikker/punaise 

 Prikmatje/ stevige onderlegger 

 Tekening om in te prikken in de bijlage 

Uitleg: laat je kleuter een tekening kiezen. Leg de tekening op de stevige onderlegger. Geef je kind de 

naald. En laat hem/haar nu met de naald in de tekening prikken. De kleuter moet heel de tekening 

rondgaan. Hij of zij moet zo goed mogelijk in de gaatjes prikken 

 

Dinsdag 4 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=y7k3Pr3CfRA 

Benodigdheden: 

 Dopjes in de kleuren (zwart, rood, geel, groen, blauw) 

 Kaartjes in de bijlage 

Uitleg: Je krijgt 5 dopjes in verschillende kleuren. Elke ronde draait je kind de bovenste kaart van de 

stapel om. Daarop staan 5 voorwerpen in de kleuren van de dopjes horizontaal of verticaal 

georiënteerd. Zo kunnen er 5 vogels in een boom zitten of 5 shirts aan een waslijn. Je probeert nu zo 

snel mogelijk je dopjes op of naast elkaar te zetten op de manier waarop dit op de kaart is 

aangegeven. Ben je klaar dan neem je het volgende kaartje. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=64V9sRTLbKk 

Benodigdheden: 

 Wasmand 

 Touw 

 Pincet 

 Verschillende kleine spulletjes 
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Uitleg: laat je mama of papa een touw rijgen door de wasmand. Met het touw maak je kleine en 

grote vakken. Daarna mag je de spulletjes in de wasmand doen. Geef de kleuter een pincet. Laat je 

kleuter nu alle voorwerpen uit de mand halen. De kleuters mogen hun handen niet gebruiken. Als ze 

het touw aanraken moeten ze een ander voorwerp proberen. Ze kunnen dit ook met hun broers of 

zussen spelen als een spelletje en om de beurt er iets uit halen. Als ze het touw raken is de ander aan 

de beurt 

 

Woensdag 6 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=nTAIL0nd0s4 

Benodigdheden: 

 Strijkparels 

 Figuren voor strijkparels 

 Doorzichtige figuren 

 Figuren in bijlagen 

Uitleg: Neem een figuurtje en leg deze voor jou. Daarna neem je een strijkparel die jij mooi vindt en 

zet deze over een van de pinnetjes. Nu neem je een nieuwe parel en zet deze op een ander pinnetje. 

Dit doe je tot alle pinnetjes vol zijn. Is dit te gemakkelijk voor jou kleuter dan neem je een doorzichtig 

plaatje en een tekening uit de bijlage. Leg de tekening onder het doorzichtige plaatje. En laat je 

kleuter de tekening maken. Zorg wel dat de tekening goed blijft liggen en het plaatje ook. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=MxLPJ2ESUBY&t=5s 

Benodigdheden 

 A4 papier 

 Stickers 

 Stift 

Uitleg: zoek 5 stickers die je wilt gebruiken. Deze vijf stickers moet je twee keer hebben. Dat wil 

zeggen dat je 10 stickers hebt. Je mag de 5 stickers in een willekeurige volgorde plakken op het 

papier. Dit moet onder elkaar zijn. De andere stickers plak je aan de overkant. Maar dit mag niet in 

dezelfde volgorde zijn. Daarna laat je je kleuter dezelfde stickers verbinden met een stift. 

 

Donderdag 7 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=xyU9JsCdnhc 

Benodigdheden: 

 Stift 

 2 A4 papieren 

Uitleg: we gaan met onze handen verschillende dieren tekenen. Dit kan je volgen in het filmpje. Daar 

wordt alles stap voor stap uitgelegd. 
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Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=TiPtrqua9QA 

Benodigdheden: 

 Vergiet 

 Touw/linten 

Uitleg: knip de touw en linten in verschillende lengtes. Zet nu het vergiet voor je kleuter. Laat de 

kleuter het touw tot bijna het einde trekken door het gaat van het vergiet. Tot er een klein stukje 

overblijft. Hier maakt hij of zij een knoopje in. Dan gaat hij nu vanbinnen terug naar buiten met het 

stuk touw. Dit proces blijft hij of zij herhalen. 

 

Vrijdag 8 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=fifkGFB3_0Y 

Benodigdheden: 

 Domino blokken, kapla blokken, Jenga blokken 

 A4 papier 

 Stift 

Uitleg: laat mama of papa een klein kasteel tekening in de linker boven hoek. Daarna mogen ze in de 

rechter onder hoek een prinses teken. Tussen de prinses en het kasteel mogen ze een weg tekenen 

met een bocht. Het is de bedoeling dat de kleuter het pad verlicht met de blokken. Door deze mooi 

achter elkaar te zetten. Dit doet hij of zij tot aan het kasteel. Is dat gelukt mogen ze de blokken is 

omduwen om te kijken of ze allemaal omvallen. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=nY5r9Yn6M4Y 

Benodigdheden: 

 Verschillende kleuren papier 

 A4 papier 

 Pritt 

 Stift 

Uitleg: laat je kleuter met de stift op het A4 papier zijn of haar naam schrijven. Als dit is gelukt mogen 

ze nu een gekleurd papiertje nemen. Hier scheuren ze stukjes af en rollen deze op tot een bolletje. 

Als ze een bolletje hebben doen ze hier een beetje lijm op en plakken deze op hun letter. Dit doen ze 

tot hun letter helemaal vol hangt let bolletjes. Dit doen ze voor elke letter in hun naam. 
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Bijlage: 

 

- strijkparels: de tekeningen 

 
Meer vind je er op: 

https://www.google.com/search?q=strijkparels+sjablonen&sxsrf=ALeKk03opd0NqTDiet4G

https://www.google.com/search?q=strijkparels+sjablonen&sxsrf=ALeKk03opd0NqTDiet4GLhfLS0YnI5Ihxw:1588498353362&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs78_AsZfpAhWJ16QKHSTiBeIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=3N0Mgsqr5C7_2M


LhfLS0YnI5Ihxw:1588498353362&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs78_AsZfp

AhWJ16QKHSTiBeIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=3N0Mgsqr5C7_2M 
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- kaartjes van de dopjes 


