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WEEK 2015 Boeken vol humor 

5 peuters en kleuters

Het ei van egel 
Instap 
Dit boek kan gebruikt worden in de herfst (kas-
tanjes) maar ook in de lente als je spreekt over 
nieuw leven. We benadrukken dat we zorgzaam 
moeten omgaan met dieren en hen goed verzor-
gen.

Activiteiten 
• We gaan in het bos op zoek naar bolsters en 
brengen die mee naar de klas.
Een egel waarnemen in de klas. Op zoek gaan 
naar alles wat prikt: priknaald, satéstokjes, deur-
mat, haar van kleuters, borstels …

Voeldoos: wat prikt er, wat voelt er zacht aan?
• Welke dieren leggen een ei / leggen geen ei? Welk jong komt uit een ei? We houden 
een kringgesprek aan de hand van foto’s.
• Knutselopdracht: de kleuters kneden klei of plasticine zacht en vormen een bol. 
Maak het snuitje spits en duw er twee kraaloogjes in. Steek satéprikkers in de rug van 
de bol. Zo krijg je een mooi egeltje.
Maak kleine rupsjes van de plasticine.

Het ding 
Instap
Hou een kringgesprek over kledij. Iedereen 
draagt kleren: om je warm te houden en om 
er mooi uit te zien. Kledij koop je in een 
kledingwinkel. Als je groeit, heb je nieuwe 
kleren nodig. 

Activiteiten 
• De kleuters betasten verschillende soorten 
stof in een voeldoos (fl eece, bont, wol, katoen, 
leder …).
Hang een heleboel kleren op aan een lange 
wasdraad. Bespreek met de kleuters wat ze 

aanhebben. Wat is hetzelfde / wat is anders?
• Laat de kleuters verschillende sluitingen uitproberen, zoals een rits, drukknopen, 
een kleefstrip, houtje touwtjes …
• Welk kledingstuk hoort bij welk lichaamsdeel? Een kleuter gaat liggen op een groot 
blad papier. Met een dikke stift teken je de omtrek van deze kleuter. Alle kleuters 
krijgen één kledingstuk en leggen het op het juiste lichaamsdeel. Bv: Op elke voet 
wordt één sok gelegd.
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