
Bodymap oefeningen week 25 mei tot 29 mei 
 

Maandag 25 mei 2020  

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=bn64_y80hnE 

Benodigdheden: 

 Handen  

 Filmpje 

Uitleg: vandaag doen we een handendans. Hier mee test ik hoe snel jullie handen kunnen reageren. 

Het dansje kan je bekijken in het filmpje. Het is de bedoeling dat de kleuter het dansje eerst in oefent 

en daarna probeert te versnellen. De resultaten mag je altijd doorsturen in mail. 

 

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

Benodigdheden: 

 Satéstokjes 

 5 verschillende Gekleurde papiertjes 

 Stift 

 Plakband 

 Schaar 

Uitleg: teken op de vijf gekleurde papiertjes een gezichtje. Dit gezichtje moet ook haren hebben. Je 

kunt verschillende patronen kiezen voor de haren. Hieronder staan enkele voorbeelden. Je knipt nu 

heet hoofdje met de haren uit en plakt deze op de satéprikker. Het is nu aan de kleuter om op de 

lijnen te knippen. De kleuter volgt met de schaar de patronen die jij hebt gekozen. Ze knippen met de 

schaar tot het hoofdje van het popje en gaan dan naar de andere lijn. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bn64_y80hnE
https://www.youtube.com/watch?v=Qc_AperTkak


Dinsdag 29 mei 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=4zaUyFCwEpc 

Benodigdheden 

 Twee verschillende kleuren stiften ( zelfde kleur als de dopjes) 

 Twee dopjes 

 Lat 

 A3 papier 

Uitleg: vraag aan mama of papa om onderstaande prenten na te tekenen. Met de gekleurde stiften. 

Als deze op het A3 papier staan, laat je de kleuter de juiste kleur dopjes op de juiste plaats leggen. Nu 

is het de bedoeling dat de kleuter de prenten nagaat met het dopje. Maar de dopjes moet samen 

blijven het ene dopje mag het andere niet voorbijsteken. Ze moeten even hard gaan. je gaat tot het 

einde. Als dit is gelukt ga je van beneden terug naar boven. Is de eerste prent klaar doe je dit nu ook 

voor de tweede prent. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zaUyFCwEpc


 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=_CxvKCu8Ry0 

Benodigdheden: 

 Dobbelsteen 

 Prent hieronder 

Uitleg: laat je kleuter met de dobbelsteen gooien. Het getal dat nu bovenop ligt gaat hij of zij zoeken 

op het blad. De kleuter mag één oefening kiezen uit het rijtje en deze nadoen. Als dit gelukt is gooit 

hij of zij opnieuw en doet deze oefening ook. De kleuter is pas klaar als hij alle getalletjes van 1 tot 6 

heeft gehad 

 

Woensdag 27 mei 2020 

Opdracht: https://www.youtube.com/watch?v=sQWd3IMBFbA 

Benodigdheden 

 10 wasknijpers 

 10 papiertjes 

 Stift 

Uitleg: laat mama of papa op de 10 papiertjes de nummertjes van 1 tot 10 te schrijven. Als je kleuter 

de getalletjes nog niet kan lezen teken je er beter bolletjes bij zodat ze kunnen tellen. Laat je kleuter 

een getalletje nemen van de stapel ( liefst niet op volgorde leggen). De kleuter zegt het getal en 

neemt het aantal wasknijpers en hangt deze aan het kaartje. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CxvKCu8Ry0
https://www.youtube.com/watch?v=sQWd3IMBFbA


Donderdag 28 mei 2020 

Opdracht1 : https://www.youtube.com/watch?v=9HFJgVsoZYM 

Benodigdheden: 

 Stevig papier 

 Perforator 

 Lint 

Uitleg: laat mama of papa met de perforator gaatjes maken in een figuur dat ze getekend hebben. 

Als de gaatjes er in staan kunnen de kleuters met een touw aan de slag. Laat ze het lint door een 

gaatje trekken. Laat de kleuter een knoopje in het lintje maken. Nu mag de kleuter het touw door de 

gaatjes weven. Als dit te gemakkelijk is maakt de kleuter na elke naaibeweging een knoopje in het 

touw. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=yLMQ2HeNTjg 

Benodigdheden 

 A3 papier 

 Potlood 

 Speelgoedauto’s, dino’s dieren, bellenblaas etc 

 Zonlicht of een donkere kamer met een zaklamp 

Uitleg: leg je A3 papier in de zon. Zet de spulletjes goed verspreid over het papier. Kijk of dat al je 

spulletjes een schaduw hebben. Als alle spulletjes een schaduw hebben kunnen we beginnen met het 

tekenen. Je neemt je potlood en tekent rond de schaduw van de figuren. Je kan grote figuren nemen 

en kleine figuren. Hieronder kan je een voorbeeld zien. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9HFJgVsoZYM
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Vrijdag 29 mei 2020 

Opdracht 1: https://www.youtube.com/watch?v=dkJDgYtv8vM 

Benodigdheden: 

 Handen 

 Gekleurde rekjes 

 De kaartjes van hieronder 

Uitleg: print de kaartjes af en knip deze uit. Laat de kleuter een kaartje nemen. Het is de bedoeling 

dat de kleuter het kaartje namaakt met de rekjes die je hebt. Als ze het juist gedaan hebben nemen 

ze een nieuw kaartje tot de kaartjes op zijn. 

 

Opdracht 2: https://www.youtube.com/watch?v=kdYP8GpVRVg 

Benodigdheden: 

 Tenen 

 Stift 

 Papier 

 Onderlegger 

Uitleg: laat de kleuter zijn  of haar sokken uitdoen. Laat ze een kleurpotlood of een stift tussen hun 

tenen steken. Ze mogen nu met de stift op het papier hun naam proberen te schrijven. Dit moet 

gebeuren met hun voeten. Ze mogen geen handen gebruik. Vergeet zeker geen onderlegger te 

leggen. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkJDgYtv8vM
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