Leuke spelletjes en activiteiten voor thuis.
Beste ouder(s),
In deze bundel kan je allerlei leuke activiteiten, filmpjes, ... vinden voor jullie kleuter(s). Op
deze manier hopen we dat onze vriendjes zich thuis niet te snel gaan vervelen.
Hopelijk zien we elkaar weer snel terug op school!
Zorg goed voor elkaar.
Lieve groetjes,
Juf Ann en alle juffen en meesters van de Duizenpoot en Wervetuin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Digitale verhalen
2,5 - jarigen: Jules in de lente
https://www.youtube.com/watch?v=fyUUTjluDe0&feature=emb_title
3 - jarigen: Lotta en de paashaas
https://www.youtube.com/watch?v=JCJvKpey67s&list=PLO5xh8mpmjo_5xQ54GPcHp4r2Tyg
p1mwF&index=4
4-jarigen: Dotties eieren
https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk&feature=emb_title
5-jarigen: Koekeloere ‘Ei ei ei’
https://schooltv.nl/video/koekeloere-ei-ei-ei/#q=lente
Algemeen Kleuterschool: De koe die een ei legde
https://schooltv.nl/video/de-koe-die-een-ei-legde-prentenboek-uitkoekeloere/#q=de%20koe%20die%20een%20ei
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2. Activiteiten
Jongste kleuters (2,5/3-jarigen)
Duplo - Anders bekeken
Gebruik Duplo ook eens op een andere manier. Bouwen met duplo is voor onze kleuters
geen probleem. Maar lukt het hen ook om er eens op een alternatieve manier mee aan de
slag te gaan? Het proberen waard.

Versieren en knippen - Aan de slag met een paasei
Ga op zoek naar een leuke kleurplaat van een paasei, de lente, … Laat je kleuter deze
versieren en vervolgens in stukken knippen zoals een puzzel. Lukt het hen ook om de puzzel
weer te maken?

Al gehoord van het gevaarlijke knipbeest?
Een knipbeest maken dat doe je zo, kijk maar mee.
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Wat heb je nodig: oud papier, scharen, doos of plastic bak (= knipbak), plastic zakje of
doosje. (= knipbeest)
Stap 1 = Doe wat oud papier en dun karton in een bak. Teken twee ogen en een mond
op een plastic zakje of potje.

Stap 2 = Geef je kind een schaar en laat hem/haar snippers knippen.

Stap 3 = Laat je kind de snippers aan het knipbeest geven.

Tip! Je kan de knipbak ook nog aanvullen met andere materialen: rietjes, bol wol, oude
kranten en tijdschriften, …

Wandelzoektocht
Doe je stapschoenen aan en ga samen op wandeling in de natuur!
Jullie mogen op Lente - speurtocht gaan! Ga opzoek naar alle voorwerpen op de prent.
Stappen en zoeken jullie mee?
Zet een kruisje in het juiste vakje als je iets gevonden hebt!
Veel plezier speurneuzen ! (zie bijlage)
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Juwelen maken
Verf samen de wc-rolletjes en rolletjes van het keukenpapier. Knip ze in verschillende
breedtes. Zoek een touw... nu kan je een mooie ketting rijgen!
Een beetje moeilijker mag? Knip dan enkele rietjes in verschillende stukjes.
De dieren uit de dierentuin
Breng de dierentuin naar jou thuis: Neem een grote bak, maak zelf een leuk
dierenverblijf voor de dieren die je thuis hebt. Gebruik materialen uit je tuin.
TIP: Dit kan natuurlijk ook voor je dino's!
Een cirkel of een vierkant?
Vormen herkennen: Teken de omtrek van enkele speelgoedjes op een papier. Leg de
papieren op de tafel samen met de speelgoedjes die gebruikt zijn. Laat je kleuter
zoeken welke speelgoedje bij welke vorm past.

Alle kleuren van de regenboog
Kleurenspel: Leg een groen, rood, geel en blauw papier klaar. Laat je kleuters voor
elke kleur enkele voorwerpen zoeken in het huis.
Deze sok bij deze sok
Sokkenmemory: Net de was gedaan? Zijn er sokken bij? Gooi ze op een hoopje en
laat je kleuter paren maken. Natuurlijk niet allemaal zwarte sokken

Outdoor education?
Een buitenactiviteit voor groot en klein. Houd de ballon in de lucht met de
vliegenmepper!
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Probeer jij ze allemaal eens uit?

Zoek leuke liedjes en maak

Plant samen bloembollen of

Ga eens op ontdekking in je

er een echt dansfeestje van!

zaai zaadjes.

verkleedkoffer en laat je

Tip: wil je snel resultaat?

fantasie maar werken!

Neem dan tuinkers.

Vul het bad met lege flessen

Blaas samen eitjes uit en

en potjes.

versier ze.

Maak schaduwfiguren
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Oudste kleuters (4/5-jarigen)
Beweegbingo - gooi de spieren los!
Jonge kinderen zijn continu in ontwikkeling op alle gebieden. Door te bewegen leren ze
nieuwe dingen en kunnen ze tegelijkertijd hun energie kwijt. Via deze beweegbingo gaan
kleuters actief aan de slag met verschillende bewegingsvormen. Plezier verzekerd.
https://padletuploads.storage.googleapis.com/480207563/0cf8c47f1806eee3d81b9aaeab7c8a7b/Kleuterun
iversiteit_Beweegbingo.pdf

Berenjacht 2.0
Iedereen kent waarschijnlijk al de berenjacht waarbij alle mensen een beer voor hun raam
plaatsten en de kinderen op zoek mochten gaan naar alle beren. Nu is er de ‘berenjacht 2.0’,
een nieuwe versie die zeker het proberen waard is. Veel plezier!
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Maak je eigen grabbelton
Vul een glazen bokaal met papiertjes waarop dagdagelijkse, zeer gewone bezigheden op
geschreven staan. Laat je kleuter 1 of 2x per dag een papiertje grabbelen. En ga samen aan
de slag!
 Verstoppertje in het donker.
 Verkleden in de kledingstukken van papa en mama.
 Koop groente- en/of fruitzaadjes en maak samen een groentetuintje aan

(kinderen vinden het geweldig om samen verantwoordelijk te zijn voor de
natuur).
 Ga samen schoonmaken. Je denkt misschien dat je kind daar geen zin in heeft.
Maar let maar eens op, dat zij het ook prettig vinden. Het geeft hen weer rust
in hun slaapkamer en elke kleuter vindt het leuk om met een doekje voor de
zoveelste keer die stoel schoon te maken.

Het grote bewegingsalfabet
Zoek de letters van jou naam, omcirkel ze en doe de bewegingen.

Letter

Beweging

A

Spring 10 keer

B

Ga op je rechterbeen staan en tel tot 5

C

Spring 4 keer als een kikker

D

Raak 10 keer je tenen aan
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E

Draai 6 keer met je armen

F

Spring met je benen open en dicht, doe dit 6 keer

G

Ga op je linkerbeen staan en tel tot 5

H

Schud 4 keer met je billen

I

Klap 5 keer in je handen boven je hoofd

J

Fladder 9 keer rond als een vogel

K

Spring 6 keer op je rechterbeen

L

Kruip rond als een leeuw

M

Ga op je rug liggen met je benen in de lucht en tel tot 10

N

Draai 4 keer rond
9

O

Kruip op je handen en knieën rond de tafel

P

Spring 5 keer van een stoel

Q

Spring 6 keer op je linkerbeen

R

Stap 10 tellen achterwaarts

S

Kronkel als een slang rond de tafel

T

Gooi 6 keer een knuffel of een bal in de lucht

U

Huppel 4 keer rond de tafel

V

Tik 6 keer op je hoofd

W

Ga op je buik liggen en til je hoofd op, doe dit 5 keer

X

Spring in het rond als een aapje
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Y

Draai 3 keer met je hoofd

Z

Til je knuffel op, doe dit zonder handen

Tuintip - zaaien van tomaten
Ga samen met je kind tomaten plantjes zaaien en geniet samen van het hele
groeiproces. Elke tomaat die je koopt is een potentiële bron voor tientallen nieuwe
tomatenplanten. Daar zijn ze immers voor bedoeld.
Volg deze link voor meer informatie:
https://www.tuindingen.nl/forum/zaaien/samen-met-de-kids-tomaten-plantjes-zaaien
Tekentip
Maak een leuke tekening van jezelf bij je thuis en wat je allemaal doet tijdens deze
corona-crisis en mail dit door naar je juf of meester.

Zeepjes maken
Rasp oude zeepjes met een rasp, goed mengen met lekker badschuim en vormpjes
maken (siliconevorm, uitdrukken met koekjesvormen, zelfverzonnen vormpjes), even
in de ijskast leggen om uit te harden en ... handjes wassen maar!
Eiermemory
Nodig : bekers, karton, verf of stiften of…allerlei knutselgerief
Laat de kleuters zelf hun eitjes versieren; telkens twee dezelfde .
Maak een memoryspel adhv bekers .
Draai telkens twee bekers om en probeer je mandje te vullen met de eitjes .
Je kan ook uitgeblazen eieren gebruiken en ze dan verven of stickers van Pasen
opkleven.
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3.Algemeen kleuterschool:
Online verhalen via een QR-code
Heeft je kleuter zin in een verhaaltje maar heb je zelf even geen tijd, dan is dit de
ideale oplossing. Digitale verhalen die de kleuters heel eenvoudig zelf kunnen
beluisteren. Het enige wat je nodig hebt is een tablet of een smartphone en een aap
waarmee je QR-codes kan scannen. Veel lees - en luisterplezier.
https://padletuploads.storage.googleapis.com/480207563/45cc25035afce43e6595bb000511605b/
QR_codes_prentenboeken___versie_2020.pdf

Tussendoortjes
Bouw een zo hoog mogelijke toren met verschillende materialen. Let op: je mag alles
wel maar één keer gebruiken. Met de uitzondering van wc-rolletjes, deze mag je
vaker gebruiken.
Maak een zo lang mogelijke ketting van kledingstukken doorheen het huis.
Doe een race naar de overkant van de tuin of door het huis met de grote schoenen
van mama of papa.
Hebben mama en papa even nood aan ontspanning? Speel dan samen de
stoelendans. Wie weet wil de hond ook wel even meespelen.
Natuur Bingo!
Trek er met de kinderen op uit. Gebruik de onderstaande Bingo kaart en, probeer om
ter eerste alle voorwerpen en dieren te vinden in je tuin of bos.
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Yoga - Zonnegroet
Even een momentje rust nodig? Dan is de zonnegroet de ideale manier om even alle stress
achter je te laten.

3. Muziek
Deze liedjes helpen je kleuter misschien bij het handen wassen?
K3 - Handjes wassen:
https://www.youtube.com/watch?v=EcWOBLHYCBQ&feature=emb_title
Kapitein Winokio - Handen wassen:
https://kapiteinwinokio.be/o/tv
Er zat een klein kaboutertje:
https://www.youtube.com/watch?v=IAk3KWcj2ug&feature=emb_title
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