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Ontdekken met kikker: 
In deze link staan 5 opdrachten die met kikker in de kou te maken 
hebben. 1 opdracht hebben de kinderen misschien al gedaan 
(maak een kikker).  De andere 4 opdrachten zijn leuk voor thuis.  
thuisonderwijs-kikker-in-de-kou.pdf (jufanke.nl) 

 

Huisnummer-bingo:  
Ga lekker de deur uit en wandel door de wijk. De kinderen geef je 
een bingovel met cijfers mee en laat je lekker zoeken naar de 
juiste nummers. Vervolgens kruisen ze het juiste vakje aan.  
Huisnummer Bingo maakt wandelen nog leuker! - Alles Over Speelgoed 

 

 

Muziek: 
Leer samen met Pepijn van het programma Apennoten het liedje 
“Die nare hoest”. 
Schooltv: Apennoten - Die nare hoest 

 

Vogelvoer maken: 
Buiten wordt het steeds kouder. De vogeltjes kunnen steeds 
minder goed eten vinden. Help jij ze mee door eten voor ze te 
maken? Vogelvoer maken met kinderen Een geweldige activiteit! 
(ikbenalgroot.nl) 
 

 

Cijferdoolhof: 
 
Cijferdoolhof-kikker-in-de-kou.pdf (jufanke.nl) 

 

Werkboekje winter: 
Dit boekje is geschikt voor de oudere kleuters: 
Juf Milou voor al uw onderwijsmateriaal (juf-milou.nl) 

 

 

 
Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Dieren in de winter 

 

Bewegend leren: 
Om deze kleurplaat in te mogen kleuren moet je eerst wel even 
lekker bewegen! 
De bijlage om te printen vindt u onder deze uitleg. 

 

Vormen en kleuren oefenen: 
In dit filmpje oefen je met vormen kleuren.  
De vormen kun je dan ook zoeken in je eigen huis! 
Rekenen met kleuters: Leer de vormen - YouTube 

https://www.jufanke.nl/Werkbladen/thuisonderwijs-kikker-in-de-kou.pdf
https://www.allesoverspeelgoed.nl/huisnummer-bingo-maakt-wandelen-nog-leuker/
https://schooltv.nl/video/apennoten-die-nare-hoest/
https://ikbenalgroot.nl/vogelvoer-maken-met-kinderen/
https://ikbenalgroot.nl/vogelvoer-maken-met-kinderen/
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Cijferdoolhof-kikker-in-de-kou.pdf
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6637&gmtsop=2TheSeiWinWerxxx&p=show&noid=1
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-de-winter/
https://www.youtube.com/watch?v=tq-U3sxT8LM


 

Dobbelspel voor thuis: 
Je hebt 2 dobbelstenen nodig. 
Je gooit met beiden tegelijk. 
Je telt de twee getallen bij elkaar; bijvoorbeeld 5 en 6 = samen 11 

Daarna is de opdracht ; haal er weer 2 af (van de uitkomst van de 
2 dobbelstenen). 
Dobbelspel eraf 2; thema Winter (verschillende versies tm 12) - 
jufbijtje.nl 

 

Voorbereidend lezen: 
Speel het bekende spelletje “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet..” met 
klanken i.p.v. kleuren. Bijv. “Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is 
met de -V- …. Vaas! Vork! Vlag! Enz.  
Mocht dit nog te moeilijk zijn is het ook leuk om het lekker wel 
met de kleuren te spelen! 

 

Dit werkboekje is geschikt voor de jongere kleuters: 
winter-werkboek je-groep-1.pdf (minipret.nl) 

 

Creatief: 
Sneeuwpop mozaïeken. 
Laat je kind van een vierkant blaadje 16 vierkantjes vouwen en 
uitknippen. Hier wordt de sneeuwpop mee gelegd. Met zwart 
papier kun je een hoed knutselen en met andere kleuren kun je de 
sneeuwpop verder aankleden. Maak er iets moois van want  
deze knutsel mag je op een gekleurd A4-tje maken en thuis goed 
bewaren tot de school weer open is. Dan kun je hem meenemen 
en stoppen we hem in je portfolio! 

 

Cijfers verstoppen:  
Laat papa of mama de getallen 1 t/m 12 op doppen/viltjes/papier 
schrijven. Laat ze de getallen verstoppen. Jij gaat ze zoeken. Als je 
ze gevonden hebt, leg je ze in volgorde van de getalrij.  
 

 

Doe de Skittles-proef: 
Leg Skittles langs de rand van een bord, vervolgens giet je er net 
zoveel water bij dat het water elk snoepje net raakt. Dan wacht je 
af, het effect is spectaculair. 
Ga naar https://www.proefjes.nl/proefje/218 voor de uitleg. 

 
 
 
 
 
 

https://www.jufbijtje.nl/dobbelspel-eraf-2-thema-winter-verschillende-versies-tm-12/
https://www.jufbijtje.nl/dobbelspel-eraf-2-thema-winter-verschillende-versies-tm-12/
http://www.minipret.nl/werkboekjes/winter-werkboekje-groep-1.pdf
https://www.proefjes.nl/proefje/218


 


