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Doel:
De kinderen spelen een doen-alsof-spel
met verkleedkleren. Ze oefenen met
verschillende sluitingen van kleding en het
zelfstandig aantrekken van kleding.
Materiaal:
- Verschillende verkleedkleren, hoeden,
accessoires
- Kwartet spel, printen
- Een krant voor het vouwen van een
hoedje. Klik hier voor het filmpje.

Woorden:
De hoed, de pet, de sjaal, opzetten,
aantrekken, mooi, het hoort bij elkaar
(peuters)
de riem, de gesp, handschoenen,
verkleden, doen alsof (kleuters)
Links:
Filmpje: Flip de beer gaat verkleden
Liedje: De verkleedkist, Hoelahoep

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.

De deftige dame of de agent met een pet
Activiteit
Verzamel allerlei verkleedkleren samen met je kind. Petjes en hoeden zijn erg leuk te
gebruiken bij het verkleden.
Geef je kind de tijd en de ruimte om de kleding te bekijken, om het aan te trekken en ermee
te spelen.
Verkleed je zelf met een aantal accessoires. Ga daarvoor even ergens anders staan,
bijvoorbeeld in de gang. Als je terug komt, speel je het typetje. Bijvoorbeeld een deftige
dame of heer, een politieagent of een clown.
• Als deftige dame vertel je bijvoorbeeld, dat je nieuwe kleren wilt kopen. Vertel en verzin
hoe die kleren eruit zien. Betrek je kind bij het spel.
• Verkleed je vervolgens als een ander personage en speel dat. Een agent stapt kordaat
rond en stelt zichzelf met een strenge stem voor aan je kind.
• Een clown doet een beetje maf en maakt grapjes.
Laat je kind zich ook verkleden en speel samen vanuit je eigen rol. Stel vragen en laat een
gesprekje ontstaan. Waarschijnlijk vind je kind het heel leuk om jou na te doen met dezelfde
kleren en hetzelfde verhaaltje, dat jij in je rol als deftige dame of politieagent hebt vertelt.
Praatplaat
Op de volgende kaart vind je een praatplaat over verkleden.
Laat je kind eerst rustig kijken. Ga in op de opmerkingen die je kind maakt en de
onderwerpen die je kind aanwijst.
Vervolgens kun je tussendoor de vragen stellen, die erbij staan en het versje over verkleden
voorlezen.
Op de plaat staat een hoedje van papier. Vouw samen zo’n hoedje van papier van een krant.
Bekijk hier hoe je dat doet.
Kwartetspel
Print, knip en speel het kwartetspel. Kleuters kunnen dit al wel leren. Jongere kinderen
kunnen op andere manieren met de plaatjes spelen. Wat hoort bij elkaar? Ook kun je het
kwartet open spelen, zodat alle kaartjes voor iedereen zichtbaar op tafel liggen. Dit is voor
peuters een goede spelvariant. Zo leren ze al op hun beurt te wachten, ze leren de
woorden van de plaatjes en de eerste spelregels van kwartetten.
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De deftige dame
Ik ga me verkleden
Hier zijn de kleren
Voor een deftige dame
Een hoed met veren
Een jurk met bloemen
En een grote strik
En hoge hakken
Deftig ben ik!
Elly van der Linden

voor thuis
Aanwijsvragen
Zoek op en wijs aan:
- de agent
- het zwaard
- de schmink
- de paraplu
- de riem met de gesp
Kijkvragen
- Wat heeft de deftige dame
op haar gezicht?
- Hoeveel spiegels zie je?
- Welke kleding zie je, die je
kunt gebruiken om te
zwemmen?
Denkvragen
- Hoe is de gele hoed van de
ridder gemaakt? Kun jij
ook zo’n hoed maken?
- Welke kleding zie je voor
de zomer?
- Welke kleding zou je in de
winter aan kunnen
trekken?
- Wat zegt het éne draakje
tegen het andere draakje?
- Zie je de dokterstas? Wat
zou daar in zitten?
- Welke kleding zou nog
meer in de verkleedkist
zitten?
- Bij wie zouden de rode
laarzen goed passen?
- Waar moet de dokter om
lachen?
- Wat gaan de kinderen
straks doen, als ze zich
verkleed hebben?

voor thuis
Verbreden
Verdiepen

2

Doel:
De kinderen denken na over de functie
van kleding. Ze leggen relaties tussen
kledingstukken en situaties. De kinderen
luisteren kritisch en bedenken of een
stelling waar is of niet.
Materiaal:

Een aantal voorwerpen en kledingstukken
die bij elkaar horen: verfkwast en schort,
paraplu en regenlaarzen, kussen en pyjama,
zonnebril en zwembroek, afbeelding van een
sneeuwpop en een paar handschoenen,
kniebeschermers en rolschaatsen, een pan
en een keukenschort.

Woorden:
warm, koud, buiten, das, muts, hoofd
(peuters)
bescherming, kleren, hesje, veilig,
gevaarlijk, sport, werk, kou, hitte,
opvallen (kleuters)
Links:
Filmpje: ‘Kleren om in te werken’, een
aflevering van ‘Huisje, boompje,
beestje’.
Filmpje: Kleding van een wegwerker

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.

Welk soort kleding dragen mensen?
Activiteit
Leg verschillende voorwerpen bij elkaar. Wat ligt er allemaal? Hoe heet dat?
Leg daarna de kledingstukken erbij en laat je kind de kledingstukken en voorwerpen bij
elkaar zoeken, die bij elkaar horen.
• Wat trek je aan als je gaat verven?
• Als je een sneeuwpop maakt, is het dan warm of koud buiten?
• Waarom heb je kniebeschermers aan als je gaat rolschaatsen?
Laat je kind reageren op de volgende stellingen:
• Als je naar bed gaat, doe je een jas aan. Waar of niet? (Niet waar. Waarom niet?)
• Als het buiten koud is, doe je een muts op. Waar of niet waar? (Waar. Waarom?)
• Als de zon schijnt, doe je een regenjas aan. Waar of niet waar? (Niet waar. Waarom?)
• Als je gaat schilderen, doe je een schort voor. Waar of niet waar? (Waarom wel/niet?)
• Als je gaat zwemmen, doe je je laarzen aan. Waar of niet waar? (Waarom wel/niet?)
Hoe zou het zijn, als we geen kleren hadden? Als we allemaal in ons blootje zouden
lopen? Ga in op wat je kind zegt. Misschien vindt je kind dit een beetje gek, of vindt je
kind dat je kleren moet dragen omdat je het anders koud krijgt, of ziek wordt.
Bekijk samen plaatjes van zorgmedewerkers, brandweermannen of mensen met
mondkapjes. Waarom dragen zij deze kleding?
Benoem samen de functie van kleding: kleren die je beschermen tegen kou, regen,
gevaar, ziekte of kleren die je draagt vanwege het beroep. Je hebt kleding die bij een
(speciale) gelegenheid hoort, zoals naar bed gaan of een feest of kleren die je draagt
omdat het buiten warm is.
Bekijk de aflevering van ‘Huisje, boompje, beestje’ over kleding om in te werken.
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Doel:
De kinderen leren de techniek van het
vouwen, nauwkeurig waarnemen en
oefenen oog-hand coördinatie en
ruimtelijk inzicht.
Materiaal:
• Vouwblaadjes (vierkant)
• Knutselmateriaal om het vouwwerkje
op te plakken, potloden of stiften om
erbij te tekenen.

Woorden:
De trui, de broek, vouwen, rechte vouw,
schuine vouw (peuters)
Envelop, vouwblaadjes, recht, schuin,
omdraaien, knippen, kreukelen (kleuters)

Links:
Filmpje: uitleg vouwen van een trui en een
broek, schuine vouw, eenvoudig.
Filmpje: uitleg vouwen van een trui en een
broek, moeilijker.

Activiteiten voor peuters en kleuters thuis.
Vouw een trui en een broek

Activiteit: vouwen van een trui en broek, eenvoudig.
In het filmpje zie je hoe dit gaat.
Je hebt 2 dezelfde vouwblaadjes nodig voor een broek. Dit maak je door 2
vliegers te vouwen vanuit een schuine vouw.
Stimuleer je kind om nauwkeurig te vouwen. De puntjes van het vouwblaadje
horen precies op elkaar. Over de vouwrand wrijf je zachtjes, zodat de vouw
scherp wordt. De twee vliegers plak je met de brede kant naar boven schuin
over elkaar heen. In het filmpje en op de foto hiernaast zie je het voorbeeld.
De trui is gemaakt van een iets groter vouwblaadje. Je kind vouwt weer een
schuine vouw. De mouwen van de trui worden naar beneden gevouwen. Plak
de vouwsels op een tekenblad. Laat je kind erbij tekenen.
Activiteit: vouwen van een trui en broek, moeilijker.
Dit is een iets moeilijker variant van het vouwen van een trui en een broek. Ze
zijn wel bijna gelijk, alleen de allerlaatste stap verschilt van elkaar.
Dit is een vouwsel uit de reeks van Fröbel, waarin we uitgaan van het vouwen
van een recht kruis en het envelopje.
Bekijk het filmpje en vouw na.
Als het klaar is, plak je de gevouwen trui en broek op een tekenblad.
Teken met stiften of potloden erbij. Versier de kleding eventueel.
In plaats van erbij tekenen is het ook leuk om de voorstelling erbij te knippen
en te plakken.
Wist je dat kinderen heel veel leren van vouwen?
Niet alleen nauwkeurig waarnemen, oefenen van fijne motoriek en ruimtelijk
inzicht, maar ook gestructureerd werken, concentreren, expressief bezig zijn
met papier, meetkundige begrippen (recht, schuin, lijn, hoek, punt) en logisch
denken (oorzaak en gevolg). Alle reden om samen lekker te gaan vouwen! 
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