
                 Bodymap oefeningen week van 18 mei tot 24 mei 
 

Maandag 18 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=77DQCSV7kOI 

Benodigdheden: 

 Rekkers/loom bands 

 Stekelballen 

Uitleg: Geef de kleuter de stekelbal. Laat je kleuter een elastiek nemen en deze rond de stekels van 

de bal doen. Zorg dat de rekkers er strak rond zitten. Als je grote elastieken hebt, kan je deze beter er 

nog eens een keer rond doen. Zorg dat je kleuter 10 grote elastieken rond de bal drait. Als je kleien 

elastieken hebt mogen dat er 20 zijn. Als al de elastieken rond de bal zijn. Mogen ze er nu één voor 

een afgehaald worden. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=mYdc2fzUhKI 

Benodigdheden: 

 Paperclips 

Uitleg: Geef je kleuters 15 paperclips. Laat je kleuter een paperclip nemen. Daarna mag hij of zij er 

nog een nemen. Het is nu de bedoeling dat hij of zij de paperclips aan elkaar hangt. Dit doe je langs 

de kant waar er een kleine opening is. Je schuift de dichte kant van de ene paperclip over de kleine 

opening. Zo doe je dat tot je een ketting hebt van 15 paperclips 

 

Dinsdag 19 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=GQMCiR3Oe9I 

Benodigdheden: 

 Paperclips  

 Klein kaartje 

Uitleg: Geef je kleuter een klein kaartje en enkele paperclips. Je kleuter neemt nu een paperclip en 

gaat deze over het papiertje schuiven. Als dit gelukt is neemt je kleuter een nieuwe paperclip en 

herhaalt deze oefening tot heel het kaartje vol hangt met paperclips. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=8y9wNNIY1Zg 

Benodigdheden: 

 Haarklemmetjes 

 Stokje/ lepel 
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Uitleg: Geef je kleuter in één hand het stokje of de lepel. Laat je kleuter nu met de andere hand een 

speldje nemen. Het is nu de bedoeling dat de kleuter het speldde opendoet en vastklemt op de lepel. 

Als dit gelukt is neemt hij of zij de lepel in de andere hand en herhaalt de handeling. Dit doet je 

kleuter tot het stokje of de lepel helemaal vol hangt. Als deze helemaal vol hangt mag de kleuter de 

speldjes er ook terug afhalen. Daarna mag hij deze oefening nog één keer herhalen 

 

Woensdag 20 mei 2020: 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=vJXyqeSoM3g 

Benodigdheden: 

 Parels 

 Pincet 

 Fles 

 Stift 

Uitleg: Vraag aan mama of papa om met de stift een lijn te trekken op de lege fles. Dan mag je een 

pincet nemen. Met de pincet neem je nu een parel. Zorg dat de parel niet van je pincet valt. Breng de 

parel tot aan de fles en laat deze er in vallen. Je vult de fles tot aan het lijntje. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=HhO7c03LKns 

Benodigdheden: 

 Een tol 

 Geen tol dan heb je nodig: plastic dopje, tandenstoker 

Uitleg: neem de tol in je rechterhand. Laat de tol tien seconden draaien. Hij mag niet stilvallen. Als 

dit gelukt is, neem je de tol nu in je linkerhand en telt ook weer tot tien. Is dat ook gelukt kan je een 

tweede tol maken en aanduiden welke dat jij denkt dat het langste blijft draaien. Daarna kan je nog 

met elke hand vijf keer de tol laten draaien. Na de oefeningen kan je gewoon nog lekker verder 

tollen. 
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