voor thuis
Demonstreren
Verbreden
Doel:
De kinderen leren hun lichaam kennen
door goed waar te nemen en te
experimenteren met het passen van
kleding. De kleuters oefenen met het
isoleren van eindklank in woorden.
Materiaal:
• Hoeden, sjaals, kledingstukken,
accessoires, zonnebrillen)
• Spiegel
• woordkaartjes

Woorden:
De hoed, de pet, de sjaal, opzetten,
aantrekken, mooi (peuters)
woord, letter, lezen, hetzelfde, dezelfde
letter, klinken, eindletter, woordkaartje,
riem, helm, pruik, kous, wanten,
handschoenen (kleuters)
Links:
Filmpje ‘knutselen van een kroontje van
papier’
Filmpje Apennoten, muziekles over een
hoed van een cowboy
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Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.
Leuk, die hoed op mijn hoofd!

Activiteit
Verzamel samen met je kind een heel aantal kledingstukken en accessoires,
zoals een pet, muts, hoed, sjaal, ketting, armband, oorbellen, bril, riem,
handschoenen, wanten, trui, jas, sokken en stop ze in een mand of tas.
Je kind mag kledingstukken en accessoires pakken, bekijken, voelen en
aandoen. Kijk samen in de spiegel en benoem de kleding.
Wat heb je uit de mand gehaald? Waar heb je het aangetrokken of omgedaan?
Wat heb je op je hoofd gezet? Wat heb je aan je voeten gedaan?
Zie je er nu anders uit?
Waarom draag je een pet? Waarom trek je wanten aan? Heb je altijd sloffen
aan?
Pak zelf een paar kledingstukken en accessoires uit de mand en trek ze
verkeerd aan, bijvoorbeeld een riem om je bovenbeen, knoop een das om je
pols en trek een jas aan je been. Wacht de reactie van je kind af. Wat is er niet
goed en waar hoort het wel?
Activiteit met woordkaartjes (vooral geschikt voor kleuters)
Print de kaartjes uit. Je kind mag de kaartjes kleuren.
• Zoek bij de kaartjes de kledingstukken en accessoires uit de mand.
Welke heb je wel? Welke heb je niet?
• Hoe schrijf je het woordje?
• Wat is de laatste letter, wat hoor je achteraan?
• Hier heb ik een jurk. Wat hoor je aan het eind van jurk? De ‘k’… jurk. Zie je
een kledingstuk dat ook eindigt op ‘k’? Laat je kind zoeken en benoem de
woorden met de nadruk op de laatste letter. Bij rok is de laatste letter
hetzelfde. Leg het plaatje van de jurk en de rok naast elkaar.
• Zoek samen alle woordparen bij elkaar, steeds twee kaartjes met dezelfde
laatste letter, bijvoorbeeld sjaal en zonnebril.
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Doel:
De kinderen werken op een creatieve
manier met papier en stof. Ze knippen,
scheuren en maken vormen op een vlak.
Materiaal:
• Foto’s en plaatjes van het koningshuis
• Foto van koning Willem-Alexander en
koningin Maxima, geprint of geplakt op
papier van A4-formaat
• Gekleurd papier en/of tijdschriften
• Verschillende lapjes stof
• Plaksel, kwast, schaar
• Potloden
Woorden:
De kleren, mooi, de jurk, de kroon, de
ketting, het pak, de broek, de koning(in)
(peuters)
Koning Willem-Alexander, koningin
Maxima, er anders uit zien, mode,
veranderen, vroeger, nu, stropdas, cape,
kraag (kleuters)
Links:
Filmpje Schooltv: Waarom draagt onze
koning geen kroon?

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.

Ontwerp kleding voor de koning en koningin
Activiteit
Bekijk samen met je kind wat foto’s van koning Willem-Alexander,
koningin Maxima en hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia
en prinses Ariane.
Bekijk de kleding. Wat draagt de koningin op haar hoofd?
Wie maakt de kleding van de koning en de koningin eigenlijk?
Vertel dat modeontwerpers graag kleding voor de koning of
de koningin maken.
• Stel je voor, dat je modeontwerper bent. Wat zou je
ontwerpen voor de koning en de koningin?
• Vind je dat kleren lekker moeten zitten?
• Houd je van strakke of juist ruime kleding?
• Houd je van veel of juist weinig kleuren?
• Voor wie wil jij kleding ontwerpen? En wat wil je maken?
Aan de slag
Ontwerp en bedenk kleding voor de koning en de koningin. Knip uit lapjes stof
en/of uit papier kleding. Plak de kleding op de foto van de koning en koningin,
zodat ze jouw kleren aan hebben.
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Doel:
De kinderen herkennen en benoemen
kleuren. Ze sorteren sokken en maken
paren. Ze tellen de sokken in stapjes van
2.
Ze herkennen de letter ‘s’ van sok.

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.

Sokkenmemory en spelen met sokken
Activiteit
Spelen met sokken
Speel samen met je kind met een berg sokken. Laat je kind ze eerst zelf bekijken. Wat
valt op? Zijn ze groot, van wie zijn die sokken? Zijn ze van papa? Zijn ze kleiner, van wie
zijn die sokken? Welke kleur hebben ze? Welke horen bij elkaar en vormen dus een
paar? Hoe verschillen de sokken van elkaar?

Materiaal:
• Sokken in verschillende soorten en
maten
• Bekertjes of bakjes om de sokken
onder te verstoppen.
• Sokkenmemory, filmpje
• Stiften, lapjes stof, sok (voor sokpop)

Maak je eigen sokkenmemory!
Hiermee stimuleer je de rekenontwikkeling en het geheugen van je kind. Je kijkt naar
vormen en kleuren.
Verstop iedere sok onder een beker of een bakje. Speel samen het spelletje memory.
Bekijk het filmpje hiervan.

Woorden:
sokken, de sok, dezelfde, hoort bij
elkaar, groot, kleiner, klein (peuters)
een paar sokken, de binnenkant, de
buitenkant (kleuters)

Tellen met sokken
Met sokken kun je leuke telspelletjes doen. Tel alle grote sokken, tel alle kleine sokken.
Tel alle sokken bij elkaar.
Hoeveel paren sokken zijn er?
En kun je al in stapjes van 2 tellen? 2, 4, 6, 8, …

Links:
Filmpje sokpop maken en het woordje
sok

Sokpop maken
Een sok kan eenvoudig een hele leuke pop worden. Laat je kind een sokpop knutselen. Je
kunt stiften gebruiken, lapjes stof en katoen. Maak je een eigen sokpoppentheater?
Heel leuk om gesprekjes te voeren tussen twee sokpoppen, samen met je kind.
Veel plezier!

Filmpje 6 sokken op een rij
Filmpje van het liedje ‘Stap, stap, stap’
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Doel:
De kinderen rijgen kralen aan. Ze oefenen
daarbij patronen van eenvoudig tot
moeilijk.
Materiaal:
• Kralen van hout of plastic. Strijkkraaltjes
aanrijgen kan ook, maar daarbij is naald
en draad wel nodig (en wat geduld ).
• Geen kralen thuis? Je kan ook pasta
(penne) gebruiken.
• Touw, katoen of een mooi lint.

Woorden:
Kralen, de kraal, aanrijgen, ketting,
armband, mooi, moederdag (peuters)
cadeautje, moederdag, verwennen
(kleuters)

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.
Alleen voor papa’s en kinderen!

Activiteit
Het is bijna moederdag. Daar hoort natuurlijk een geknutseld cadeautje bij.
Beste papa, maak daarom samen met je kind een mooie ketting of armband.
Je kunt kralen gebruiken van alle soorten en maten. Plastic, hout, groot, klein…
Heb je geen kralen in huis? Dan kun je ze zelf maken van klei of gebruik pasta.
Je kind kan de pasta verven of kleuren en daarna aanrijgen.
Als je een lintje gebruikt, heb je snel een leuk effect voor een armbandje.
Kan je kind een patroontje rijgen?
Bijvoorbeeld om en om rijgen, een ketting in 2 kleuren:

Of een patroon van 3 verschillende kralen:

Een reeks met vorm en kleur kan ook:

Versje voor mama
1 kusje op je haren.
2 kusjes op je mouw.
3 kusjes om te zeggen
dat ik heel veel van je hou.
4 kusjes op je wangen.
5 kusjes in je nek.
6 kusjes om te zeggen:
ik vind je helemaal te gek.
7 kleine kusjes
omdat ik je graag verwen.
En 8 voor al die dingen,
die ik nog vergeten ben.
Sesamstraat

Of een reeks met vorm, kleur en afmeting, als je verschillende kralen hebt:

Links:
Filmpje: versje voor moederdag van
Sesamstraat.
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Als de ketting of het armbandje klaar is, mag je kind het inpakken.
Wat een mooie verrassing! Leer het versje voor moederdag samen.

