
Wat kun je thuis doen met je kleuter. 

Algemeen: 

- Geef een dagstructuur, want kinderen zijn hun dagritme kwijt bijv: Dagschema voor 

thuisonderwijs, voor ouders en ook voor het kind met plaatjes. 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kleuteruniversiteit-dagschema-

thuisonderwijs.pdf op facebook geeft de Kleuteruniversiteit tips. 

- Buitenspelen en wandelen en over de natuur in de lente praten. 

 

Taal/lezen: 

- Voorlezen, er zijn ook digitale prentenboeken. https://www.wepboek.nl/informatie-en-

advies/spelen-is-leren/ op de tab kindersite staan de wepboeken. 

- Woorden uit de kamer hakken m-uu-r en het kind plakt het, of in lettergrepen kof-fie-be-ker en 

het kind plakt het. 

- Filmpjes als Hoela Hoep en Koekeloere/zandkasteel zijn informatief. Belangrijk is om erna te 
praten over wat er gebeurde, moeilijke woorden verder uit te leggen. 

- Woorden zoeken die beginnen met de letter …  

- Letters zoeken in de omgeving, op pakken en potten in de keuken. Dezelfde letters. 
- Letters knippen uit folders en eventueel al woordjes leggen. 
- Scrabbel oid gebruiken om letters te verkennen en woordjes te leggen. 
- Gezelschapsspelletjes spelen 

 
Rekenen: 

-     Gebruik speelkaarten. Laat de kinderen het juiste aantal dopjes/kralen met een pincet 
neerleggen. Leg ze op de goede volgorde. Vraag welke getallen ernaast horen te liggen.. 
- Speel een spel met dobbelstenen. 

- Gebruik dobbelstenen om ‘sommetjes’ mee te maken. 
- Rummikub spelen of gewoon de  getallenrij neerleggen, Met rummikub kun je ook sorteren; 

alle 4 bij elkaar of sorteren op kleur. 
- Sorteren: De was sorteren op kleur/vorm. Allerlei doppen op grootte of kleur sorteren. 

- Puzzelen. 
- Bouwen met blokjes of schuursponsjes of suikerklontjes. 
- Vergelijken lang, kort, groot/klein, dik/ dun, dat kan met speelgoed, met spullen uit de keuken, 

met de was bijv sokken. 

- Tellen met rozijnen enz. 
- Telrij opzeggen en op een bepaald moment stoppen  kleuter moet verder tellen waar jij 

gestopt bent 

- Om de beurt een cijfer van de telrij opzeggen 
- Cijfers naschrijven  

 
Motoriek oefeningen: zie https://jufanke.nl/schrijven.html hieronder noem ik ze kort, iets langere 
omschrijving staat op de site. 

*Kralenplank / spijkerplankjes 
Tip! Laat de kinderen met loom-elastiekjes (heel kleine elastiekjes) figuren op de kralenplank 
leggen. Ze maken het elastiekje aan één spijker vast en trekken het naar een andere spijker. 
* Strijkparels en insteekmozaïek 
* Kralen rijgen; kan ook met (grove) pasta zoals penne. 
* Kleien 
* Pincetten en wasknijpers 
Laat de kinderen voorwerpen oppakken met een pincet/wasknijper 
- Span draden door een mand met openingen. Leg doppen in de mand. De kinderen proberen de 
doppen=insecten met een pincet te vangen. 
* Dopjes op een fles draaien en er weer af halen 
* Spelen met het vlooienspel, knikkers, tollen, jojo's, kaarten: bijv omdraaien van 
memorykaarten ... 
* Knippen, kleuren, prikken, vouwen, stickers plakken, scheuren, propjes maken, knopen 
leggen ... 
* Schrijven in (schelpen)zand 
* Schrijven in scheerschuim 
* Schrijven met of in klei 
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Laat de kinderen met klei de eerste letter van hun naam of hun hele naam leggen. Ook 'in' klei 
schrijven is een goede oefening, omdat de klei weerstand biedt. 
* Dansen met linten 

Nog een oefening voor de wat grovere motoriek. Geef elk kind één of 2 linten van bijv crêpepapier 
 


