
 

 

Weekrooster thema lente K2 
 

Maandag: 

- Ontdekkingstocht in de tuin/in de buurt: 
Laat je kleuter verwoorden wat hij ziet, hoort, ruikt, voelt, (proeft). 

Stel honderduit vraagjes zodat de verwoording door jouw kleuter gebeurt.  

Wanneer ze zelf tot een antwoord komen, blijven ze het veel gemakkelijker onthouden.               

Wie wil, kan ook al natuurmateriaal verzamelen voor de activiteit die bij dinsdag vermeld 

staat. 

Bij de volgende link kan je woorden vinden die dienen als ondersteuning en moeten dus zeker 

niet allemaal gekend zijn: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Woordkaart-

ontdekkingstocht.pdf  

 

                                                  
                                                          

- Bloemen stempelen: 
Laat je kleuter gelijkmatige reepjes knippen in een rolletje. Dat op zich is al een hele 

uitdaging. Daarna komt het leuke gedeelte! Laat de reepjeskant in een schaaltje verf 

drukken. Laat je kleuter verschillende keren op dezelfde plaats op het blad drukken, 

eventueel met verschillende kleuren boven elkaar. Laat een stengel, blaadjes, gras, zon,... 

schilderen tot een mooi lentetafereel. 

 

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Woordkaart-ontdekkingstocht.pdf
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Dinsdag: 

- Natuurtekening: 
Verzamel natuurmaterialen in de tuin of tijdens een wandeling. Zoek een mooie plaats waar 

je tekening kan blijven liggen. Verzin zelf wat je wil tekenen. 

 

 
 

- Kleuterbiljart (met of zonder keu ;-)) 
Kleef bekers aan de rand van een lage tafel.  

Laat kleine balletjes naar de bekers rollen (of stoten met een stok). 

Met welk hand rolt je kleuter het liefst?  

Laat hem deze  hand tonen. 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag: 

- Versjes… 
...om bv. voor te lezen, uit het hoofd te laten leren 

Het versje “Weg met de winter” kan je vinden in volgende link: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Versje-om-voor-te-lezen....pdf  

 

  

 

 

 

 

 
 

...om bv uit te beelden, te filmen en naar oma en opa op te sturen 

Het versje “Olleke bolleke” kan je vinden in volgende link: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Versje-om-uit-te-beelden....pdf  

 

 
 

- Activiteit 2:  Ballontennis 
Op deze manier kan iedereen tennissen!  

Bij mooi en windstil weer doen we deze activiteit natuurlijk buiten! 
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Donderdag: 

-  Verhaal beluisteren ‘De koe die een ei legde’ 
https://youtu.be/rYq1YwozzeI 

Via bovenstaande link kan je kleuter naar het verhaal luisteren.  Daarna kan je enkele vragen 

stellen over het verhaal: 

‘Hoe noemt de koe die een ei  legde?’ 

‘Wat is dat ‘iets bijzonders’? Heb jij iets bijzonders?’ 

‘Welk slim plan hebben de koeien bedacht?’ 

‘Wat betekent ‘bewijzen’?’ 

‘Heeft Nellie nu een ei gelegd of niet?’ 

‘Hoe noemt het kleintje van een koe?’ 

‘Ken je nog babydieren en hun ouders?’ 
 

 

- Activiteit 2: Tellen met eitjes 
Heb je een eierdoos of twee? De bakjes uit de ijskast kunnen ook dienst doen. Zorg dat je 

evenveel eitjes als plaatsen in de dozen hebt. Plastieken of rubberen eitjes zijn nog veiliger;-). 

Enkele opdrachtjes: 

● Laat één rijtje vullen en tellen (ga niet verder dan 6). 

Laat het onderste rijtje vullen en vraag ‘Wat zie je?’ Laat je kleuter 

antwoorden en verwoordt zelf nog eens: ‘Juist, het is hetzelfde. Er zijn er 

evenveel. In elke rij liggen drie eitjes (of zes). 

● Minder is voor de meeste kleuters een moeilijk begrip. 

Vul je eigen doosje en zorg dat je er eentje minder hebt. Speel verontwaardigd 

dat jij een eitje minder hebt. Vraag je kleuter ervoor te zorgen dat jullie er 

evenveel hebben. De meeste kleuters zullen jou er eentje bij geven. 

Uitdagender: Haal het terug uit je doos en vraag of hij het ook op een andere 

manier kan oplossen (eentje wegnemen bij zichzelf) 

● Laat je kleuter een aantal eitjes in de doos leggen. Jij moet hetzelfde na 

leggen in jouw doos. Je kleuter telt om te controleren of je het juist deed. Doe 

het ook eens fout of leg de eitjes eens op een andere plaats in je eigen doos. 

Draai de rollen eens om. 

 

 

 

 

https://youtu.be/rYq1YwozzeI


Vrijdag:  

- Zaadjes sorteren: 
Zorg voor een bakje met verschillende (eventueel oude, vervallen) zaadjes. Kies voor 

deze activiteit een rustig moment. Speel verdrietig en vertel dat alle zaadjes op de 

grond gevallen zijn. Vertel erbij dat je nu veel werk zal hebben om alles te sorteren. 

Haal lege bakjes tevoorschijn en begin zelf met sorteren, je kleuter zal je vast willen 

helpen. 
Maak er een wedstrijd van of gebruik pincetjes om te grijpen. Laat ook eens proberen 

met de niet-voorkeurshand. 

 

- Boontjes planten 

Laat je kleuter eerst kijken naar het digitaal verhaal: “Kasper de tuinman”  via 

volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=-EAZWjxND8c&t=6s . 

 

Je kleuter kan nu zelf aan de slag gaan door het stappenplan te volgen: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Stappenplan-bonen-

planten.pdf  

Om zeker te zijn van resultaat, stop dan enkele bonen op verschillende plaatsen in de 

pot. Daarna is het maar enkele dagen  wachten om dit wondertje van dichtbij te 

volgen. Laat je kleuter vertellen wat hij ziet gebeuren. Geef desnoods verduidelijking. 
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