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1. Leer de letter r. Ga op zoek
naar voorwerpen in huis waar je
de letter ‘r’ vooraan hoort en zet
ze bij elkaar. Je kunt ook plaatjes
uitknippen waar je de ‘r’ hoort en
deze opplakken op een papier.

2. Gooi met de dobbelsteen
en doe een beweging die past
bij het aantal ogen. (bijlage)

3. Bowlen met flessen. Vul
lege flessen met een laagje
water en draai de dop er
goed op. Probeer met een
bal de flessen om te stoten.
Hoeveel krijg jij er in één
keer om?

4. Ga op zoek naar winterkleding
in huis en benoem ze. Hoeveel
verschillende soorten kun je
vinden?

5. Sokkenmemorie.
Help schone sokken sorteren
uit de wasmand! Zoek steeds
twee dezelfde bij elkaar.
Welke zijn
lang/kort/groot/klein etc.?

7. Teken met stoepkrijt een
parcours van ijsschotsen. In elke
ijsschots komt een getal. Laat
iemand deze voor je opschrijven.
Tot hoever kom je? Spring daarna
in de goede volgorde over de
ijsschotsen, maar val niet in het
koude water!

8. Schrijf de cijfers van 1 t/m
10 op een blad. Laat iemand
een getal aanwijzen en
probeer vanaf daar verder te
tellen. Lukt dit? Probeer dan
ook vanaf dat getal terug te
tellen.

6. Winkeltje spelen.
Verzamel de spullen van de
prijslijst uit de bijlage en stal
ze mooi uit op een tafel. Je
kunt zelf nog wat dingen
toevoegen. Knip de euro’s uit
de bijlage uit en kijk hoe je
kunt betalen.
9. Laat iemand je een mooi
prentenboek voorlezen en
maak er daarna een mooie
tekening van. Kun je
vertellen welk stukje van het
verhaal je hebt getekend?

10. Kijk onderstaand filmpje van
Koekeloere:

11. Maak de
beweegkleurplaat uit de
bijlage. Heb je iets gedaan?
https://schooltv.nl/video/koekeloere- Dan mag je het vakje kleuren!
ik-wil-sneeuw/
Lukt het om de hele
kleurplaat vol te krijgen? Je
kan er ook een wedstrijdje
van maken.
13. Knip een heel lang stuk
14. Maak een prachtig
touw/wol af. Ga maar meten in
naambordje voor op je
huis! Hoe vaak past hij om de
slaapkamer.
stoel/de tafel/jezelf/je bed/ je
beker?

12. Knutsel de regenboog uit
de bijlage. Versier elke boog
met een andere kleur
(kleuren, schilderen, propjes
plakken, kies maar!). Plak in
de wolkjes stukken watten.

15. Voelspelletje. Laat
iemand wat voorwerpen
onder een doek leggen.
Probeer te voelen wat het is!
Omschrijf wat je voelt (hard,
zacht, rond, puntig,
plakkerig, enz.)

prijslijst
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