
                          

                          Samen gezellig eten, gezellig tafelen  

             Ontdekken van geuren en kleuren, wat lust je wel wat lust je niet?  

               Doe je kookschort aan en ga lekker op ontdekking in de keuken.  

Enkele toffe gerechten om eens uit te proberen  

    

      

 

 

 

 



 

Knutselen jullie mee? 

 

 

 

 



 

*schilderen met materialen uit de keuken.  

  

 

 

 

 



 

 

Deze opdracht is voor alle leeftijden. Je neemt een doos (bv pizzadoos, koekjes doos…) 

en knipt de bovenste prent eraf. Verdeel de prent in een aantal stukken, volgens het 

kunnen van je kind, en laat je kleuter de prent terug samenstellen. Oudste kleuters 

kunnen de prent zelf in stukjes knippen. 

 

 

Telspel 

- Soep met knikkerballetjes 

Neem een doos met knikkers, bordjes voor het aantal spelers en een 

dobbelsteen (pas deze aan aan het kunnen van je kleuter).  

Om beurten gooi je met de dobbelsteen en neem je het juiste aantal knikkers 

voor in je ‘soep’. Je kan rondellen of dopjes in het bordje leggen om het aantal 

te verzamelen ‘balletjes’ te bepalen. 

 



 

 

 

 

 

Bewegingsversje: soep 

Roeren, roeren in de soep! (2x) 

(Maak cirkelvormige bewegingen met ene hand.) 

Roeren, roeren in de soep! (2x) 

(Maak cirkelvormige bewegingen met de andere hand.) 

Peper en zout zoals het moet! 

(Sla met je vuisten op de knieën.) 

Roeren, roeren in de soep! (2x) 

(Maak cirkelvormige bewegingen met beide handen samen.) 

Oooo, wat smaakt die soep toch goed! 

(Maak cirkelvormige bewegingen op je buik.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

spelen met speeldeeg 

Dit is het recept voor het maken van speeldeeg .Kleuters vinden dit geweldig 
en leg daar wat materiaal bij zoals  lepels , vorken , een deegrol , kleine 
bekers , rietjes … 

 

 

 

Kleikaarten  

Versier de taart! Rol kersen van plasticine tussen beide handen of tussen de 
hand en de tafel. Probeer ook eens twee kersen tegelijk te rollen.  

 



Rol kleine balletjes plasticine voor in de soep. Rol de balletjes russen beide 
handen of tussen handen en de tafel. Lukt het ook al om de balletjes te rollen 
tussen de vingertoppen?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,5-4jarigen: 
*Een winkel maken met lege verpakkingen van voeding. Winkeltje spelen en nadien 

eten maken bv pannenkoeken bakken. 

*Samen de tafel klaarzetten,en aandacht hebben voor het aantal 

borden,glazen,bestek.(teloefening) De tafel versieren met een vaasje met 

bloemen,een theelichtje,servetten. 

*Een tekening of schilderij maken op een groot blad of karton, en er een placemat van 

maken. 

*Een menukaart maken/Met tekst:Wat eten we vandaag? 



*Taartjes,pizza maken in de zandbak of met toverzand,plasticine,klei. 

Pizza’s van papier, thema restaurant 

Laat de jongste kinderen pizza’s van papier maken. Daarna plakken ze een 
bord op een placemat en lijmen hun pizza erop. Ook een zelfgemaakte 
servetring en bestek worden vastgeplakt op de placemat. 

 

 

Met een broodzak en een strook karton een koksmuts maken 

 

Met taartvormpjes een taartje maken in de zandbak .Grote , kleine , tellen 
hoeveel je er gemaakt hebt , verschillende vormen … 

 



 

 

 

 

Wat zit er in de soep? 

Leg 5 (of meer of minder) verschillende soorten groenten op een rij. Je kleuter 
sluit zijn ogen. Een van de groenten gaat in de kookpot. Welke groente is er 
verdwenen? Maakt het spel moeilijker door meerdere groenten in de pot te 
doen of door de groenten van plaats te wisselen.  

 

4-6jarigen : 
* knip uit een reclamefoldertje wat je lekker vindt. Leg de gezonde dingen op een groen blad, 
leg de ongezonde dingen op een rood blad.  

* maak een bouwwerk met bekers. 



 

 

* rol samen met mama of papa soepballetjes. Doe een telspel wanneer je soep met balletjes 
eet 

 

Doe 6 of 8 of nog moeilijker 10 balletjes in de soep. Eet er telkens 1 op hoeveel blijven er dan 
nog over? ( leren terug tellen) 

 

* proefspelletjes met een blinddoek of sjaal: benoem wat je proeft ( zoet, zuur, zout of bitter) 

  

 

 

* Tafel dekken door goed te kijken naar het plannetje. Nadien 1 ding verzetten of wegnemen. 
(kleuter mag natuurlijk niet kijken ) Rara, wat is er gebeurd? 



 

 

 

kijken jullie mee naar koekeloere? een kijkje in de keuken: 

https://schooltv.nl/video/koekeloere-een-kijkje-in-de-keuken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/koekeloere-een-kijkje-in-de-keuken/


 

*Kleur de prent mooi in. Denk aan je pengreep! 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



* bekijk de prent goed. Wat zie je allemaal? Wat zijn de mensen aan het doen? Kijk daarna 
naar de prentjes onder de grote prent. Kan je deze stukjes terugvinden in de grote prent?  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleikaarten  

Versier de taart met de versieringen die onderaan op de kaart staan of verzin 
zelf leuke versieringen.  

 

Stel zelf een pizza samen. Gebruik eventueel een deegrol, uitsteekvormpjes…  

 

 

 

 

 



bewegingsopvoeding 

massage de pizza (alle leeftijden)  

ga liggen op je buik, mama of papa zitten op hun knieën naast je ter hoogte van 
de rug 

- we laten met de vingers de bloem zachtjes neer vallen op de rug, en 
smeren de bloem uit op de heel rug. 

- Er vallen waterdruppel op het deeg, zachtjes met de vingers trommelen 
- kneed het deeg (water en bloem) zachtjes 
- rol het deeg in een ronde pizza vorm (cirkels draaien met de vlakke hand 

op de rug)  
- smeer de tomatensaus op de pizza (ofwel in cirkelvorm of op en neer)  
- duw er zachtjes ingrediënten in (met vingers in de rug duwen)  
- steek de pizza in de oven (blazen op de rug)  
- pizza laten afkoelen (wapperen met je handen boven hoofd en gezicht) 
- snij de pizza in stukken en smakelijk (gebruik de zijkant van je hand om te 

snijden) 
- wissel nu en papa of mama worden gemasseerd  

2, 5 jarigen:  

- overloopspel breng de groenten naar de kookpot, met verschillende bewegingen 

ga je naar de groenten die in de tuin liggen, je pakt er een op beweegt terug 

naar de kookpot en legt die er in  

- bewegen met een kookmateriaal vb soeplepel, klopper, ….: neem het 

kookmateriaal in je hand(mama of papa) en hou die verticaal voor je vast.  Dan 

ga je deze op en neer laten springen, heen en weer schudden , ronddraaien en je 

kleuter die voor je staat is dan de klopper of soeplepel en moet deze 

bewegingen nabootsen  

- maak de kok wakker: papa of mama slaapt en je gaat die voorzichtig wakker 

maken, maar wordt de kok wakker moet je terug lopen naar je veilige plek  

 

3 jarigen :  

- balanceer de bekers en bordjes: maak een parcours met touwen waar ze op of 

naast moeten stappen, je zet een beker op je hand en je moet ervoor zorgen dat 

de beker niet valt 

- loopspel: lekker en viesland: leg in je tuin een touw,  en twee hoepels of matten. 

een van de hoepels / mat is lekkerland en het ander viesland. Mama en papa 

roepen een voedingsmiddel en dan loop , beweeg je naar de juiste plek, vind je 

het lekker ga je naar lekkerland en anders naar viesland. 



- rijg spaghetti of ronde ontbijtflakes of fruit aan een satéstok.  Zet de satestok 

vast op een isomoblokje of plasticine blokje en rijg dan de de materialen op de 

stok.  Je kan ook een dobbelsteen gebruiken dat de hoeveelheid bepaalt 

 

4 jarigen:  

- rijg met je 2 handen , fruit of macaroni op twee sate stokjes. Zet de satéstokjes 

eerst vast in een blokje isomo of plasticine.  Daarna rijg je de verschillende 

materialen eraan, doe het afwisselend met de linker en rechter hand.  

- De ober: hou een bord vast en leg er knikkers op, loop rond de tafel of tussen de 

stoelen en zorg dat er niets afvalt  

- dek de tafel: leg bordjes , vorken, messen bekers in een hoopje bij elkaar aan 

een kant van de tuin.  Ga zelf aan de naar de andere kant van de tuin en leg daar 

een placemat neer.  Loop dan naar het bestek haal een bord , loop terug en zet 

het bord op de placemat. Dit doe je verder tot je nog een vork, lepel, soeplepel, 

mes , soepbord en beker op de placemat hebt gelegd.  Zorg ervoor dat alles op 

de juiste plek ligt. 

- Leg in een bord, propjes of wattenbolletje, of kleine knikkers met een pincet 

probeer je zo de balletjes uit de soep te halen  

-  

5 jarigen:  

- de beste ober:  zet 2 kegels achter elkaar in de tuin  (zet ze ver uiteen) , bij de 

laatste kegel leg je borden, vorken, messen, bekers,knikkers, …. Ga zelf  aan de 

eerst kegel staan. stap of loop naar de achterste kegel , neem dan een bord en 

ga terug naar de eerste kegel .  terug naar de laatste kegel en leg iets anders op 

het bord en balanceer dat naar de overkant , ga weer terug en leg er iets anders 

op.  Probeer zo veel mogelijk voorwerpen over te brengen  

           ja kan het ook in estafettenvorm doen met mama of papa of broer/zus 

- sorteer om ter snelste: leg verschillende borden, messen, vorken, bekers, …. in 

het midden van de tuin (zorg ervoor dat je voor elk evenveel hebt) , zet ook 2 

kegels in de tuin naast elkaar.  Ga achter een kegel staan.   Kies iemand met wie 

je het spel wil spelen (hij, zij gaat aan de andere kegel staan)  kies ook wat jij 

gaat verzamelen.   Nu ga je na een startsignaal om ter snelste jou materiaal 

verzamelen  

- Leg in een bord, propjes of wattenbolletje, of kleine knikkers met een pincet 

probeer je zo de balletjes uit de soep te halen , probeer zowel met de linker als 

de rechterhand 

- tikspel: spel met je broer en zus, mama of papa.  Mama of papa is de kok, jullie 

zijn de groenten.   Leg in de tuin enkele kookpotten (kunnen kegels of matten 



zijn, liefst in verschillende kleuren) De kok gaat aan de zijkant staan, de groenten 

gaan achter een touw staan zodat je de kookpotten kunnen zien. De kok roept 

dan rode pot of groene of …. de groenten lopen zo snel mogelijk naar de juiste 

kookpot maar passen op want de kok komt de groenten tikken, ben je getikt 

moet je even opzij gaan zitten.  

 

 

 

schrijfdans:  

 

  

 


