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Rekenen  
Kleur de code winter:                                                                                                  
Houdt je kind van cijfers en kleuren? Dan vind je hier cijferkleurplaten 
passend bij het thema winter. (Alleen 1 t/m 5 )                                                                              
Klik hier om naar de kleurplaten te gaan: Kleur de code; thema 
winterijtje.nlpret; rekenen kleuters ; cijfers - jufb 

 

Kleuterthuistv: 
Hieronder vind je het verhaal Kikker in de kou. 
 
Verhaal Kikker in de kou: 
Klik hier om het verhaal te bekijken en te beluisteren: 
Kikker in de kou - YouTube 
 

 

Kleuren  
Deze kleurplaat sluit aan bij het filmpje van kikker en het Nieuwejaar. 
Gebruik de link  hier onder om uit te printen.  

 

 

Muziek: 
Hieronder vind je het liedje Kikker en zijn vriendjes: KIKKER EN ZIJN 
VRIENDJES INTRO | NPO Zappelin - YouTube 
Als je de tekst van het liedje wil uitprinten (om zelf mee te zingen) klik dan 
hier: tekst liedje Kikker en zijn vriendjes: Kikkerklas 2016/2017 
 

 

Kliederen met scheerschuim  
Spuit een beetje scheerschuim op een dienblad of op tafel en daarna 
uitsmeren. Begin met het grote rondje en daarna iets kleiner en de kleinste 
en zo maak je een sneeuw pop.  
Veel plezier .  

 

Kikker knutselen met een leeg wc rolletje: 
Deze knutselactiviteit is een ideetje je kan het aanpassen. Maak de armen 
en benen van gewoon papier. De muizen trapjes zijn moeilijk. Maar 
proberen mag altijd … 
Klik op onderstaande link voor de instructie: Knutselen - Kikker 
(knutselopdrachten.nl) 
 

 

Filmpje van kikker en zijn vriendjes over het nieuwe jaar  
 
kikker en het Nieuwejaar 
 

kleurplaat kikker en zijn vriendjes 

https://www.jufbijtje.nl/kleur-de-code-thema-winterpret-rekenen-kleuters-cijfers/
https://www.jufbijtje.nl/kleur-de-code-thema-winterpret-rekenen-kleuters-cijfers/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yNjIJ04NFgE
https://www.youtube.com/watch?v=LkhABRiA_iE
https://www.youtube.com/watch?v=LkhABRiA_iE
http://kikkerklas2016.blogspot.com/2016/08/blog-post_21.html
http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/dieren/kikker-knutselen.shtml
http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/dieren/kikker-knutselen.shtml
https://youtu.be/iCNSLznOcRk


 

Muziek:  
Hieronder vind je de tekst met picto’s van het liedje “Het is winter bibber 
bibber”, die kun je uitprinten als je wilt: het is winter bibber bibber - Google 
Zoeken 
En het liedje zelf op You Tube: het is winter, bibber bibber - YouTube 
 

 

Taal: 
In deze link vind je een interactieve praatplaat. Je kunt samen met je kind de 
plaat bekijken en erover praten. Daarnaast bevat de plaat allerlei linkjes 
passend bij het thema: Winter | Kleuteridee 
 

 

Buitenspelen : 
Ga lekker buiten spelen en probeer zelf je ja s aan te 
trekken . Dicht maken kan nog lastig zijn.  

 

Rekenen – tellen: 
In dit spel kun je oefenen met tellen binnen het thema winter .Als  je het 
leuk vind om te proberen . Kan wel lastig zijn  
Tellen Tot 10 - Thema Winter - MeesterSander.nl Spellen for 2-3 online by 
Sander Gordijn (tinytap.it) 

  

Spelen/bouwen : 
 
Kies speelgoed waar je lekker mee wilt gaan spelen .  
Veel plezier  

 

Woordenschat: 
Hier vind je een leuk spelletje wat gaat over woorden in de winter.  
Woordenschat - Thema Winter - Kleuters - MeesterSander.nl Spellen for 3-4 
online by Sander Gordijn (tinytap.it) 
 

 

Puzzelen : 
Kies een puzzel uit de kast. 
Eerst sorteren en dan puzzelen.(hoekjes, kantjes, middenstuk)  
 
 

 

Spelen:  
Kies speelgoed waar je graag mee zou willen spelen.  
Veel plezier, 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/search?q=het+is+winter+bibber+bibber&sxsrf=ALeKk03vMUr6qzJHVJDN_K7gwDjpOTLNGA:1608115120142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwimp_nTp9LtAhURuqQKHUPNBYAQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1600&bih=789#imgrc=_bdAx_Uu6kOjHM
https://www.google.nl/search?q=het+is+winter+bibber+bibber&sxsrf=ALeKk03vMUr6qzJHVJDN_K7gwDjpOTLNGA:1608115120142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwimp_nTp9LtAhURuqQKHUPNBYAQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1600&bih=789#imgrc=_bdAx_Uu6kOjHM
https://www.youtube.com/watch?v=27AfU3xqHDQ
https://kleuteridee.nl/winter/#heading-interactieve-praatplaat
https://www.tinytap.it/activities/g1xlv/play/tellen-tot-10-thema-winter-meestersandernl
https://www.tinytap.it/activities/g1xlv/play/tellen-tot-10-thema-winter-meestersandernl
https://www.tinytap.it/activities/g1xr9/play/woordenschat-thema-winter-kleuters-meestersandernl
https://www.tinytap.it/activities/g1xr9/play/woordenschat-thema-winter-kleuters-meestersandernl

