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1. Schat zoeken. Verstop een schat
in huis en geef aanwijzingen. Maak
eventueel een schatkaart zodat je
bezig bent met een plattegrond.

2. Proefje met rozijnen.
-Schenk een (limonade)glas
halfvol met bruisend water.
-Laat een stuk of tien rozijnen in
de vloeistof vallen.
-Kijk goed wat er gebeurt.
Probeer een paar ‘actieve’
rozijnen met het oog te volgen.
-Vertel hardop wat je ziet, hoort
en ruikt.

3. Leer de letter r.
- Maak een woordweb van de letter r.
- Zet in het midden van je papier de letter r.
- Zoek zoveel mogelijk plaatjes uit
bijvoorbeeld tijdschriften die beginnen met
de r.
- Plak deze plaatjes rondom de letter r op je
papier.

4. Normaal gesproken mag je niet
spelen met je eten. In het kader van
de wetenschap mag het wel. Ontdek
hoe je een zo hoog mogelijke toren
bouwt van ongekookte spaghetti en
marshmellows.

5. Maak de beweegkleurplaat uit
de bijlage. Heb je iets gedaan?
Dan mag je het vakje kleuren!
Lukt het om de hele kleurplaat
vol te krijgen? Je kan er ook een
wedstrijdje van maken.

6. Sokkenmemorie.
Help schone sokken sorteren uit de
wasmand! Zoek steeds twee dezelfde bij
elkaar. Welke zijn lang/kort/groot/klein etc.?
Probeer ze daarna in sprongen van twee te
tellen. Hoeveel zijn het er in totaal?

7. 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. Hoeveel
kost het als je twee dingen koopt? Of
drie? Misschien wil je wel twee
dezelfde dingen kopen…
10. 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. Je kunt het nog uitbreiden
door de getallen t/m 20 erbij te
schrijven of juist alleen maar het
getal te noemen (zonder te kijken)
vanwaar je vooruit of terug moet
tellen.

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

9. woordstukjes.
Verzamel tien dingen die uit één klap
bestaan (één lettergreep), bijv. sok, pen.
Verzamel tien dingen die uit twee klappen
bestaan (twee lettergrepen), bijv. ba-naan,
kus-sen.
Kun je ook dingen verzamelen die uit drie
klappen bestaan? Of vier…?

11. Laat iemand je een mooi
prentenboek voorlezen. Maak er
daarna drie kleine tekeningetjes
van: een van het begin, een van
wat er midden in het verhaal
gebeurde en eentje van het eind.
Kun je het verhaal aan de hand
van je tekeningen navertellen?

12. Kijk onderstaand filmpje van Koekeloere:

13. Knutsel een pinguïn. Maak eerst
de achtergrond door verschillende
kleuren blauw te gebruiken (verven,
kleuren, papier scheuren, kies
maar!). Knip en plak daarna een
pinguin van wit en zwart papier.
Vergeet niet z’n oranje snavel en
voetjes! Je kunt hem natuurlijk nog
een mooie muts geven.

14. Knip een heel lang stuk
touw/wol af. Ga maar meten in
huis! Schat van tevoren in hoe
vaak hij om de stoel/de
tafel/jezelf/je bed/ je beker past.
Ga daarna meten. Had je gelijk?
Zat je er dichtbij? Of was het een
heel ander resultaat?

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.)

Je mag op de achterkant ook woorden
zoeken die juist eindigen op de letter r. Maak
daar een woordweb van.

https://schooltv.nl/video/koekeloere-ik-wilsneeuw/

prijslijst

€1
€3
€5
€2
€…
€…
€…

