
… SAMEN bouwen aan onze warme toekomst  
 

Hallo,  

hier enkele tips en tricks voor de derde kleuterklas. 

tips voor een vijfjarige kleuter spelend bezig te houden :  

realiseer je dat je kind al veel dingen zelf kan doen. 

Laat eerst zien hoe het moet, doe het voor,  je kleuter leert met zijn ogen! Laat je kleuter het zelf proberen ook al lukt het niet 
van de eerste keer en moet je hier en daar nog helpen en gaat het sneller als je het zelf doet.  Zelf dingen mogen doen geeft 
ZELFVERTROUWEN door ZELFREDZAAMHEID 

Wat kan je kleuter echt al zelf : zichzelf aan kleden, ook riemen en moeilijke knopen, knippers,  de jas zelf halen, weg hangen, 
aandoen, dicht doen, open doen...  de mouwen terug goed trekken, ritsen sluiten  

schoenen zelf aandoen en uit doen, veters leren knopen ( maak eventueel een oefenplankje en of volg deze tips 
:  https://www.famme.nl/veters-strikken/ ) 

zichzelf wassen,  na het grote toilet de billetjes vegen, neus snuiten, mondje afvegen... 

tafel helpen dekken. 

EMOTIONEEL  hecht je kleuter veel aandacht aan het ' zich goed voelen.  De gevoelens benoemen is daarom heel 
belangrijk.  door dat jij de gevoelens benoemd ( blij, bang, boos,, verdrietig ...) gaat je kleuter er ook beter mee leren 
omgaan.Vertel ook verhalen of sprookjes waar deze gevoelens in terug komen. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN  zijn ook heel belangrijk voor je kind :  iets van mekaar leren verdragen/, samen spelen, samen 
delen / spelregels nakomen/ beurt afwachten /volhouden als het niet lukt / niemand pijn doen ...  Door het spelen van 
gezelschapsspelletjes gaan we deze extra oefenen.  Door je kleuter niet altijd te laten winnen gaan ze beter leren omgaan 
met winnen en verliezen. 

probeer de schermtijd ( tv, tablet,computer, play-station ,... ) van je kleuter te beperken.  hierdoor gaan SAMEN SPELEN  en 
CREATIVITEIT  weer meer aan bod komen.  Samen met je kleuter met Lego, knex, clicks spelen of samen tekenen, puzzelen, 
knutselen  zo vliegen de uurtjes om. 

Probeer ook wat vaste structuur en duidelijkheid te bieden eventueel met een dagkalender of een weekkalender aan te 
maken 

  https://www.hln.be/nina/familie/tips-van-mama-s-voor-mama-s-de-dagplanning-die-je-kinderen-structuur-
biedt~a318dc360/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F    

Maak ook duidelijke afspraken ( wat vandaag niet kan, kan morgen ook niet )  verduidelijk ook belangrijke tijdstippen : bijna 
tijd om te eten , bijna tijd om te gaan slapen, bijna tijd om op te ruimen, zodat ze weten wat er komt. 

 DE ONTWIKKELING STIMULEREN IS SPELEN : spelen is leren 

Samen met de mama en papa kunnen spelen betekend veel voor een kind, samen nieuwe vaardigheden oefenen en 
uitproberen. Je geeft immers extra aandacht aan je kind wat in deze tijd dikwijls moeilijk is omdat we altijd maar moeten 
werken, daarom moet je deze kans grijpen om hier extra van te genieten.  Geef je kleuter daarom extra veel complimentjes 
als iets nieuw bijna  lukt. daardoor groeit het zelfvertrouwen en gaat het meer durven proberen.  je leert mekaar nog beter 
kennen door samen dingen te doen.  Kleuters leren van grote mensen gedrag en kunnen dus veel van je leren. 

Laat bouwsels, torens, puzzels van je kind enkele dagen staan zodat je toont dat je er trots op bent.  je kan er ook veel 
begrippen mee oefenen : hoog-laag, dik-dun,groot-klein, groot, groter , grootst, klein, kleiner,kleinst, van klein naar 
groot,  van groot naar klein, lang-kort, voor , achter, naast, midden, eerste, tweede DERDE laatste ... 

belangrijke en leuke spelletjes die je kleuter graag doet :  nabootsingsspel : laat ze een keer met je echte potten en panne 
spelen , je schoenen en kledij aandoen  dit vinden ze heerlijk,   spelen met echte dingen is veel leuker,  gezelschapsspelen, 
puzzelen,telspelletjes tot 10, rijtjes maken tot vijf en tellen , eerste , laatste,middelste,voorlaatste , derde,  terug tellen van 10 
tot 0,  werk altijd van links naar rechts want dit is de werkrichting die voor het schrijven en lezen heel belangrijk is.   



Lichaamsdelen benoemen, benoem de dagen, gebruik vandaag, gisteren  en morgen, leer je kleuter liedjes zingen die je 
vroeger samen met je eigen moeder zong, waterspelletjes : vol-leeg, halfvol-vol-meer-minder... voorlezen vinden ze 
heerlijk.  Probeer zeker een kwartiertje per dag voor te lezen.  creatiefspel : haal je lijm, schaar en papier boven en maak 
samen met je kleuter een groot knutsel werk. 

Laat je fantasie de vrije loop, en geniet van deze uitzonderlijke tijd samen met je gezin.  Het is eigenlijk goud waard deze 
quarantaine-tijd. 

Toffe spelletjes : 

Hang de was op :  

 je geeft iedereen evenveel wasknijpers van dezelfde kleur, pak een keukentimer en zet die om vijf minuten, je duwt op en je 
zegt 'start', iedereen probeert de wasspelden van de eigen kleur op de kledij van de anderen te spelden.  Ook de 
wasspelden die je van een andere kleur krijgt op gespeld.  Als het klokje afloopt telt iedereen de wasspelden op de eigen 
kledij. diegene die de minste/ meeste heeft wint. 

puzzelwedstrijd : 

zoek in een tijdschrift een grote afbeelding en plak die op een val stevig papier ( deksel van een schoendoos)  Knip de prent 
in stukken.  Leg het eerste stuk op tafel.  kan je kleuter raden wat het is ?  Nee ?  Leg dan een tweede stuk neer.  De 
bedoeling is dath dit blijft doen tot je kleuter ziet wat er op de prent staat.  Ieder mag om de beurt gokken  

alfabetspel : 

maak kaartjes met de letters van het alfabet. De moeilijke letters ( , X,Q en Y ) laat je eventueel weg.  Van de andere letters 
maak je meerdere kaartjes, Je kleuter kiest er eentje uit, ga dan op zoek naar een voorwerp in je huis dat met die letter 
begint.  Vind je er eentje, dan laat je het kaartje met die bewuste letter achter bij het voorwerp.  je kan verder zoeken naar 
nog of je kiest een andere letter.  Samen letters leren   

Kaarten sorteren : 

haal uit het spel kaarten de rode en zwarte aas en leg die op tafel, schud de rest en laat je kind er telkens één afnemen, 
daarna moet je kleuter 'sorteren'  : op kleur of op vorm of op de aantallen.  Met speelkaarten kan je zelf ook nog spelletjes 
verzinnen. heerlijk om mee te leren meer of minder tellen.  

ganzenpad : 

leg een pak speelkaarten willekeurig in een slinger/pad op de grond.  Leg op de heren , dames en boeren een snoepje.  Kies 
iets wat als pion kan gebruikt worden.  Zet deze op de eerst kaart van het slingerend pad.  met een dobbelsteen wordt er 
bepaald hoeveel 'ganzepassen' je kleuter mag verder gaan.  wie op de boeren, dames of heren komt mag het snoepje op 
eten.  De winnaar is diegene die eerst bij de laatste kaart is.  

knutsel een glasraam : 

laat je kind op een teken papier met een dikke zwarte stift een tekening maken.  De vlakken worden ingekleurd met 
kleurpotloden.  Leg vervolgens het papier op een dikke laag krantenpapier.  Smeer het hele oppervlak in met keukenolie; het 
papier wordt transparant en doorzichtig, net als een glasraam.  Goed laten dragen en dan tegen een raam hange, zodat de 
zon er mooi door kan schijnen.  Graag foto's van jullie werkjes   

miniatuurtuintje : 

vul een plastiek bak met aarde ( zwart zand of potgrond) Zoek stukjes mos, kleine takjes, bloemetjes ( met wortel en al) kleine 
steentjes, wit zand, een bakje water om als vijver te laten dienen...  zoek van alles bij mekaar dat  jij in je mini tuintje graag 
ziet staan of groeien.  Met speelgoeddiertjes kan je er een echte dieren tuin van maken.  hou de plantjes vochtig met de 
plantenspuit.  Graag foto's van jullie tuintjes  

nog enkele leutke links van pinterest : 

https://pin.it/41PqoGL    

https://pin.it/4flbzmO 

https://pin.it/1z82unP 

https://pin.it/6c55YOG 

en nog een toffe pagina om op facebook te volgen : 

https://www.facebook.com/edf.prof.marcos/


