
  

 

 

Weekrooster thema kriebeldieren 

 

Maandag: 

- De slakkenbak 
 
Nodig:  

- een doorzichtige (best plastieken) bak, aquarium of vaas 

Vind je geen geschikte bak, dan kan je ook een doorzichtig deksel of glazen plaat 

gebruiken en dan na afloop van de observatie de slakjes sneller de vrijheid geven. 

- Wie de slakkenbak enkele dagen wil laten staan: afdekplaat met gaatjes of gaas of … 

- Eventueel een plantenspuit en wat afwerking (aarde, steen, stuk hout) 

- Eten: slakken eten zowat alles bv appel, tomaat, compost 

 

 
 

Doen: 

- Ga nu op zoek naar logees voor de slakkenbak. Je vindt ze op vochtige plaatsen maar 

ook waar het droog is kan je slakken vinden. Meestal hebben ze dan hun opening 

afgesloten. Die gaat weer open als je de slakken vochtig maakt. 

- Laat je kleuter de slakken verzorgen alsof het huisdieren waren: de wand proper 

vegen met een vod, vers eten geven, vochtig houden,… Wanneer je dit doet, kan je 

de slakken gerust enkele dagen houden. Vergeet ze niet vrij te laten na afloop! 

- Let op dat de bak niet in de volle zon staat. 

 



Observatie: 

 

Een slak op je hand zetten mag maar wees voorzichtig.  

Ze zijn teer (weekdieren) en hun schelp kan makkelijk breken. 

Vind je kleuter slakjes vies?  

Zeg dan maar dat er schoonheidscrèmes worden gemaakt van het 

slijm.  

Dat kan je vinden in bijna elke supermarkt! 

 

En hoe mooi klinkt de duitse variant: schneckenschleim 

Ook in K2 hebben we al aandacht voor vreemde talen! 

 

- Slakken observeren:  

 

• Kijk hoe een slakje over een doorzichtig oppervlak glijdt. Kijk naar de 

onderkant. Wat zie je? … 

Het lijkt alsof er rolletjes in haar ‘voet’ zitten. 

 

• Kijk hoe een slak eet.  

Zie je tanden?... 

Nee, een slak heeft een soort rasp waarmee ze eten fijn kan maken. 

 

• Kijk naar een bewegend slakje. 

Wat staat er op haar kop?... 

Tentakels 

Hoeveel zie je er?... 

Vier. 

Waarvoor dienen die, denk je?... 

Twee om te kijken 

Twee om te ruiken, te voelen 

 

Raak de tentakels voorzichtig aan, doe dit niet te vaak, slakjes vinden dit niet 

leuk. Wat doet de slak? Ze trekt ze in. 

 

Enkele educatieve filmpjes vind je op schooltv/beeldbank. Duidt de leeftijd aan en 

tik slakken in bij de zoekopdracht: 

 
https://schooltv.nl/video/bewegen-als-een-slak-met-een-slakkengangetje/#q=slak  

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/bewegen-als-een-slak-met-een-slakkengangetje/#q=slak


- Verhaal: De wedstrijd van Slakje 
 

 
 

https://youtu.be/GuVFiXKGKZ8 

Dinsdag: 

- 3D-slakje(s) 
 

Leg eerst uit dat het speelslakjes worden, je moet ze kunnen vastnemen als een 

knuffel, niet als een tekening. 

Maak je er twee dan kan je ze gebruiken tijdens het versje. 

Het kan ook anders. 

Geen zin in knutselen, dan kan je het versje met de handen uitbeelden. 

Zin om maar één slakje te maken, dan speel je het versje met één hand en een 

speelslak. 

 

Nodig en doen: 

- Kies zelf de materie waaruit je slakjes zullen bestaan of laat je kleuter suggesties 

doen. Wees creatief en verbaas de juf       

Hier alvast enkele hints:  

o Als voet: een kous opvullen met krantenpapier of watte;  een lege keukenrol 

en voor- en achterzijde dichtnieten, -kleven;  een klein handdoekje oprollen en 

omwinden met touw 

o Als huisje: een bol wol;  een tennisbal;  een spons oprollen en dichtknopen 

o De tentakels: wattenstaafjes;  takjes;  papiertjes oprollen 

- Het bevestigingsmateriaal zal afhangen van je materie. Laat je kleuter opnieuw 

suggesties doen. Als ze dingen kunnen uitproberen, is dit een meerwaarde in hun 

leerproces. Suggesties: 

o Touw, plakband, verschillende soorten lijm, ijzerdraad, snelbinders, elastiek, 

… 

   Niet alles lukt onmiddellijk! En dat mag!  

 

https://youtu.be/GuVFiXKGKZ8


 

- Versje: Samen in een flat 
 

De handen in spiegelbeeld laten werken is een goede oefening voor kleuters. 

 

 
Makkelijk                        Een beetje moeilijker 

 

- Verduidelijk eerst volgende woorden: 

• Flat (zeg ‘flet’ want het moet rijmen op gezet) 

• een paar: een koppel, bv. zoals mama en papa 

 

- Zeg het versje samen met je kleuter enkele keren op. Het lukt hem waarschijnlijk vlug 

alleen. 

 

- Laat de slakjes tijdens het versje naar elkaar toe bewegen. Op het einde zet je ze op 

elkaar. Proberen maar! 

 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Versje-slak.pdf  

 

En dat doen ze dus écht hé!!!       

 

  

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Versje-slak.pdf


Woensdag: 

- De kriebelbeestboogie 
 

Laat je kleuter een dansje verzinnen op de muziek, laat dan pas het filmpje zien.  

 

 
https://youtu.be/SqYmdH3_8xU 

 

- Patroon op een windslakje 
 

Nodig: 
- Tekening van het slakje:  

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Sjabloon-windslak.pdf 

- Schaar (eventueel prikmat en -pen) 

- Kleurtjes of stempels of verf 

- Plantenstokje of satéstok 

- Een zuchtje wind of adem 

 

Doen: 

1. Druk het slakje af of teken er zelf één. 

2. Laat een patroon tekenen/stempelen op de spiraal 

Bv. Geel bolletje, rood bolletje, geel bolletje, rood bolletje 

Bv. Blauw kruisje, geel kruisje, rood kruisje 

Bv. Groen driehoekje, geel bolletje, blauw kruisje 

 

Laat je kleuter aangeven hoe moeilijk de oefening mag zijn. 

Laat hem desnoods eerst oefenen op een ander blaadje of druk verschillende 

slakjes af. 

 

3. Laat het slakje uitknippen. Help, indien nodig, bij de tentakels.  

Het begin van de spiraal uitknippen is ook niet zo makkelijk. 

Heb je een priknaald en -matje, dan kan je het met deze attributen doen. 

Anders maak je zelf een gaatje vanwaar je kleuter verder kan knippen. 

4. Druk het slakje op de punt van het stokje. Je prikt best niet door het papier. 

Laat je kleuter tegen de spiraal in blazen. 

https://youtu.be/SqYmdH3_8xU
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Sjabloon-windslak.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Sjabloon-windslak.pdf


Donderdag: 
 

- Liedje: Kijk eens hier, wat een dier 

 
Nodig: een soepel touwtje of schoenveter 
 

Het touwtje is een pier.  

Vraag aan je kleuter of hij weet wat een pier is. 

Wij gebruiken het woord ‘worm’. 

Laat je kleuter luisteren en kijken naar het filmpje:  https://youtu.be/lqMDLDV0qO8 

 

Het is de bedoeling dat ze hun pier laten doen wat er gezongen wordt: 

 
 

 
 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Lied.pdf 

 

 

https://youtu.be/lqMDLDV0qO8
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Lied.pdf


- Oefenblaadje: kriebels die lopen, vliegen, glijden 

 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Speelwerkblad.pdf  

 

Nodig: drie stiften of kleurpotloden: geel, rood, blauw en  het werkblaadje 

 

Doen:  

Bij kleuters spreken we over kriebeldiertjes. Dit zijn alle kleine diertjes die je kunnen 

kriebelen, zoals onder andere insecten. Kleuters hoeven nog niet te weten dat niet alle 

kriebeldiertjes insecten zijn.   

 

- Bespreek de dieren. Misschien zag je kleuter er al tijdens zijn tocht door de tuin of in de vrije 

natuur. 

- Er staan twee dieren op het blad die ook poten hebben, maar hun poten staan er niet op: de 

vlinder en de libelle 

Weet je kleuter ook hoeveel pootjes die hebben? Zes 

Ook bij het lieveheersbeestje zitten er twee poten verstopt onder zijn buik. 

 

Het blaadje! 

- Laat je kleuter kiezen: ofwel werkt hij dier per dier, ofwel kleur per kleur. 

 

Voor dier per dier: 

Bv. De vlinder 

‘Kan dit diertje lopen?’ Is het antwoord ja, laat dan geel klaarleggen. 

‘Kan dit diertje ook vliegen?’ Is het antwoord ja, laat dan rood klaarleggen. 

‘Kan dit diertje ook glijden?’ 

Er staan geen kriebels op die de drie kunnen. 

Je kleuter mag nu het dier kleuren met geel en rood, want dit dier kan lopen én vliegen. 

 

Voor kleur per kleur: 

Overloop dier per dier. Waar het kleur van toepassing is, laat je je kleuter het dier gedeeltelijk 

kleuren. Vertel dat er misschien nog een tweede kleur bij komt. 

 

Probeer je kleuter zo veel mogelijk zelfstandig te laten werken. Maar hou een oogje in het 

zeil     . 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Speelwerkblad.pdf


Vrijdag:  

- Kriebelbeestenkroon 
 

 
 

Hierboven enkele voorbeelden, maar in principe kan alles… 

Misschien wil je kleuter liever een ‘eushoornkever maken of een miljoenpoot’. 

Laat zijn fantasie de vrije loop.  

Af en toe een beetje bijsturen of een tip geven zijn soms voldoende.  

De kroontjes hoeven er helemaal niet zo afgewerkt of standaard uit te zien. 

 

Om de creativiteit te stimuleren is het zelfs beter om deze voorbeelden niet op 

voorhand te tonen. 

 

Nodig: gekleurd papier of kleurtjes, schaar, lijm en eventueel een nietjesmachine 

 

Doen:  

Voorzie je kleuter van een basisstrook van waaruit hij kan verder werken. Zo weet hij 

hoe groot zijn werkvlak is. 

 

  

Maak er ook één voor mama, papa, oma, opa, broertjes, zusjes, … 

 

 

 

 



- Activiteit 2: Schminken 
 

Lekker schminken! No limits      ! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

- Extra 
 

Kijk als afsluiter samen naar Mickey’s garden. Kleuters hebben graag wat duiding bij 

het kijken. 

Mickey’s garden is stokoud maar toch actueel. 

Beleef samen wat pesticiden doen met mens en dier. 

Nu ja, gelukkig heeft Mickey het grootste deel gedroomd      . 

 

 
 

https://youtu.be/nzUi74P0T88 

 

 

Tot volgende week, kleine kriebels! 

Juf Sofie x 

 

 

https://youtu.be/nzUi74P0T88

