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5 peuters en kleuters
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Lestips

Een hoop vrienden
Instap
Hou een kringgesprek over vliegen. 
Kunnen wij vliegen? Waarom niet? Wie 
kan er wel vliegen? Waarmee kunnen 
we wel vliegen? Zorg voor foto’s van 
dieren (vliegende en niet-vliegende) en 
voertuigen (vliegtuig, raket …).

Activiteiten
• Bied een heleboel dierprenten aan. De kleuters kleven de dieren op een blad. Ze 
maken een toren; en bovenaan moet de pinguïn komen. Ze mogen het blad versie-
ren met blauwe lucht en witte wolken.
• Techniek: denk samen met de kleuters na hoe je de kleine pinguïn kan helpen vlie-
gen. Bv: een ballonraket, vliegtuigje, parachute … Maak een keuze of laat de kleuters 
vrij kiezen en geef de pinguïn er een plaatsje in. De kleuters kunnen het voorwerp 
vrij versieren. 

Spel
Alle kleuters lopen in de zaal. Wanneer ze de trom horen, maken ze zo snel mogelijk 
een vriendentoren. Ze mogen zelf kiezen hoe, met wie en wat ze gebruiken.

Hop! Luis in galop!
Instap
Hou een kringgesprek over luizen. Wat zijn 
luizen? Wat doen die in ons haar? Vind je 
dat leuk? Hoe krijg je luizen weg? Eventu-
eel kan je ook een fi lmpje bekijken.

Activiteit
Neem een foto van iedere kleuter en print 
die in zwart-wit uit op A3-formaat. Laat de 
kleuters de foto inschilderen met waterverf. 
Als het schilderij droog is, stempelen de 
kleuters met hun duim en grijze verf op het 

haar. Daarna versieren ze de gestempelde duimen zodat ze op luizen lijken: zes po-
ten, voelsprieten … De kleuters kunnen inspiratie opdoen in het boek: een luis met 
een paraplu, een zonnebril, een pet …

Spel
De kleuters gaan per twee staan. Eén van hen is het stokpaardje. Zet rustige muziek 
op. De kleuters stappen rustig rond. Als de muziek wat wilder wordt, worden de stok-
paarden ook wild en lopen ze snel in het rond. De andere kleuter probeert te volgen.

De ridder 
die niet slapen wilde

Instap
Bekijk de cover van het boek. Hoe 
zie je dat die persoon een ridder is? 
Wat is nog kenmerkend voor ridders?

Activiteiten
• De kleuters maken met potlood een 
tekening over het verhaal en schil-
deren die daarna in met één kleur 
waterverf (blauw, bruin …).
• Maak een ridderhelm die de ridder 
misschien wél wil dragen. Neem een 
brede strook papier en laat de kleu-
ters die zilvergrijs schilderen. Laat de 
kleuters repen knippen tot op 2 cm 
van de rand. Maak een helm door 
de strook te passen op hun hoofd en 
dicht te nieten. De repen niet je aan 
elkaar door ze op elkaar te plaatsen. 
Maak een klep door uit een stuk kar-
ton een ovaal te knippen en daar met 
een priknaald reepjes uit te prikken. 
Dit bevestig je met splitpennen aan 
de strook. Nu kunnen de kleuters de 
helm naar keuze versieren.


