
Bodymap oefeningen 
Maandag 11 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=QVjsVmlE5UQ 

Benodigdheden:  

 Een pop of een knuffel 

 Kleren voor een pop 

Uitleg: Neem een pop met kleren aan. Het is de bedoeling dat de kleuter de pop gaat uitkleden. De 

kleuter moet dit helemaal zelf doen. Zo ontdekken ze verschillende sluitingen die ze kunnen 

openmaken. Als de pop helemaal is uitgekleed. Mag de kleuter de pop nu zelf terug aankleden en de 

sluitingen zelf terug dichtdoen. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=lStzTpQp9js 

Benodigdheden: 

 Armbandjes 

 Kettingen 

 Horloges 

Uitleg: Laat de kleuter op een arm van mama, papa, broer of zus oefenen. De kleuter neemt een 

juweel en plaats deze rond de pols. Hij of zij gaat nu het armbandje zelf proberen te sluiten. Dit doen 

ze door de juiste handelingen uit te voeren. Het slotje openen en in het juiste gaatje steken. Laat de 

kleuter zoveel mogelijk experimenteren. Gebruik daarom ook verschillende sluitingen. Zoals: 

klittenband, een slotje, pinnetje van een horloge knopen, etc... 

 

Dinsdag 12 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=0Vi4i7rPZbM 

Benodigdheden: 

 Wattenstaafjes 

 Kleurplaat in bijlage 

 Verf 

Uitleg: Neem een van de kleurplaten uit de bijlage hieronder. Print de afbeelding af. Daarna verdeel 

je wat verf in potjes. Steek in elk potje een wattenstaafje. Laat de kleuter een potje nemen. Ze 

mogen nu met het wattenstaafje een beetje verf nemen en zachtjes stempelen op de kleurplaat. 

Zodat ze kleine bolletjes krijgen. Ze mogen er niet mee wrijven. Laat ze afwisselen van kleuren. De 

bolletjes mogen ook niet te dicht op elkaar staan anders zie je de puntjes niet meer. Dan lijkt het 

meer op schilderen dan stempelen. 
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Opdracht 2: 

Benodigdheden: https://www.youtube.com/watch?v=7WWQdy3cOUY 

 10 Tandenstokers 

 Plastic potje 

 Naald om de gaatjes te prikken 

Uitleg: vraag aan mama of papa om in het plastic potje gaatjes te prikken. Als de gaatjes erin staan 

kan de kleuter beginnen. Hij of zij neemt een tandestoker en gaat deze in een gaatje steken. Ze 

duwen het stokje er helemaal door. Dit doen ze met alle tien de stokjes. Om het een beetje 

moeilijker te maken moeten ze afwisselen van hand. Als alle tien de stokjes erin zitten. Halen ze de 

stokjes eruit en beginnen ze opnieuw. 

 

Woensdag 13 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=eZuv2IhUKd0 

Benodigdheden: 

 Rietjes 

 10 -15 Wattenstaafjes 

 Schaar 

Uitleg: Laat mama of papa de rietjes in kleine stukjes knippen. Zorg dat je ongeveer 10-15 stukjes 

hebt. Als je kleine stukjes hebt dan mag je er een sneetje in knippen. Zodat je de rietjes kunt 

opendoen. Neem evenveel wattenstaafjes als kapot geknipte rietjes. Laat de kleuter een 

wattenstaafje een rietje nemen. Het is de bedoeling dat de kleuter het rietje opendoet en rond het 

stokje van het wattenstaafje doet. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=8hBdh12GBKY 

Benodigdheden:  

 Eierdoos  

 Patronen (in bijlage) 

 Pomponnetjes, plastic dopjes of verschillende kleuren papiertjes 

 Pincet 

Uitleg: Print een paar patronen af. Kies één patroon en leg deze naast de doos. Leg al enkele bolletjes 

of gekleurde stukjes papieren klaar. Laat de kleuter kijken naar de kleur op het patroon. Als de 

kleuter de kleur weet neemt hij een bolletje in dezelfde kleur en legt deze op de juiste plaats. Om het 

moeilijker te maken gebruik je ene pincet of laat je de kleuter de bolletjes zelf scheuren en rollen. 
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Donderdag 14 mei 2020 

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

Benodigdheden: 

 Chenieldraad of touwtjes in drie verschillende kleuren 

 Plakband 

Uitleg: Neem drie stukjes touw of cheniel. Deze moeten allemaal een verschillende kleur hebben. Dat 

maakt het makkelijker voor het kind. Plak de drie stukjes vast aan de tafel. Leg de drie stukken goed 

uit elkaar. Laat de kleuter een kant kiezen om mee te beginnen. Laat de linkse kant (blauwe touw) 

over het middelste touw gaan (groen). Zorg dat groen nu naar de buitenkant gaat. Nu ligt blauw in 

het midden. Dan neem je het touw van de rechtse kant (wit) en brengt deze over het middelste touw 

(dat nu blauw is). Nu lig wit in het midden. Dan beginnen we terug met links (het groene touw en 

brengt deze over het witte touw. Dit patroon blijf je aanhouden. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=WxH2NgWay8k 

Benodigdheden: 

 Klei 

Uitleg: Laat je kind een stuk klei nemen. Uit dit stukje klei mag jouw kind 6 bolletjes rollen. Grote of 

kleine. De kleuter mag kiezen of hij deze rolt met beide handen of met een hand op de tafel. Als de 

kleuter zes bolletje heeft gerold. Maakt hij van elk bolletje een worstje. Dit kan ook met twee handen 

of met één hand en de tafel. Als ze nu 6 worstjes hebt mag de kleuter deze oprollen tot een huisje 

van een slak. Dan zijn we klaar voor het echte werk. De kleuters mogen nu een diertje maken uit klei. 

Ze kunnen kiezen om er zelf een te maken of dezelfde van het filmpje. 

 

Vrijdag 15 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=g5LAlyXweOs 

Benodigdheden: 

 Twee stroken papier (in verschillende kleuren) 

 Lijm 

Uitleg: Laat mama of papa stroken knippen uit verschillende kleuren papier. Bekijk nu het filmpje om 

de verdere instructies te volgen. Hier kun je de stappen volgen en zo goed mogelijk uit te voeren.  
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Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=g5LAlyXweOs 

Benodigdheden:  

 Pomponnetjes of gekleurde propjes papier 

 Klopper 

 Pincet 

Uitleg: steek de bolletjes in de klopper. Laat de kleuter nu met een pincet de bolletjes er een voor 

een uithalen. De draden in de klopper mogen ze niet raken. Om het een beetje moeilijker te maken. 

Kan je een kleuren dobbelsteen gebruiken. Laat de kleuter met de dobbelsteen gooien en deze kleur 

moeten ze eruit proberen te halen. Als het niet gelukt is gooien ze met de dobbelsteen voor een 

andere kleur. 
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Bijlage kleurplaat 
 

 

 



 



 



Bijlage patronen 
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