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Waarom koken met kinderen? In dit artikel lees je waarom dit zo leerzaam en waardevol is! 

Inspiratieblog: koken met kleuters – Kleuteruniversiteit 

 

Digitaal prentenboek: Monstersoep - YouTube 

 

Bouw een koekhuisje van eigengebakken koekjes!  
Knibbel knabbel koekhuisje - Taarten van Abel - Zapp 

 

Een werkboekje met oefeningen omtrent eten en drinken. 
Juf Milou voor al uw onderwijsmateriaal (juf-milou.nl) 

 

Samen tosti's maken is leuk en leerzaam! 
Zelf boterhammen smeren, hoeveel brood hebben we nodig, wat gaan we 
erop doen en is lekker bij elkaar? Zie de link voor een lekker receptje: 
Tosti met banaan | Lekker voor kids! - Lekker en Simpel 
 

 

Aflevering over pannenkoeken bakken. N.a.v. dit filmpje is het leuk om 
samen met je kind samen pannenkoeken te bakken.  
Schooltv: Huisje Boompje Beestje - De tong en de neus 

 

Mini-pizza maken: zie het filmpje voor de uitleg. 
Video: mini courgette pizza's - Leuke recepten 

 

Interactieve praatplaat rondem bouwen. Samen met papa of mama kun je 
de plaat bekijken en vertellen wat je allemaal ziet. Wat ken je al en wat nog 
niet? Er zitten linkjes in naar leuke filmpjes enz. 
Wij bouwen een huis | Kleuteridee 
 

 

Meten: welke plank is het grootst/kleinst? Hoe lang is die dan? Kun je ze 
leggen van groot naar klein of andersom? 
Planken meten, thema huizen bouwen, kleuteridee, Kindergarten 
measurement free printable 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2019/10/inspiratieblog-koken-met-kleuters/
https://www.youtube.com/watch?v=ybHtiD0Pt1w
https://www.zapp.nl/programmas/taarten-van-abel/nieuws/23395-knibbel-knabbel-koekhuisje
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6541&gmtsop=2TheEtexxxWerxxx&p=show&noid=1
https://www.lekkerensimpel.com/tosti-met-banaan/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-tong-en-de-neus/#q=koken
https://www.leukerecepten.nl/recepten/mini-courgette-pizzas/
https://kleuteridee.nl/wij-bouwen-een-huis/#heading-interactieve-praatplaat
https://content.kleuteridee.nl/Wij%20bouwen%20een%20huis/Planken%20meten%2C%20thema%20huizen%20bouwen%2C%20kleuteridee%2C%20Kindergarten%20measurement%20free%20printable.pdf
https://content.kleuteridee.nl/Wij%20bouwen%20een%20huis/Planken%20meten%2C%20thema%20huizen%20bouwen%2C%20kleuteridee%2C%20Kindergarten%20measurement%20free%20printable.pdf


 

Een leuk liedje om te leren over je huis: Mijn Huis | Kinderliedjes | 
Peuterliedjes | Kleuterliedjes | Minidisco - YouTube 

 

De bouwvoorbeelden in de link kun je nabouwen met blokken: 
Bouwvoorbeelden (kleutergroep.nl) 

 

Oefenen met de fijne motoriek en schrijven. Oefen de patronen eerst in de 
lucht of bijv. In zand of scheerschuim, en daarna pas op het werkblad: 
Schrijfpatroon, thema huizen bouwen, kleuteridee, free printable 

 

Een aflevering van Huisje Boompje Beestje over Bouwen:  
Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Bouwen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bUXttK42dA&index=8&list=PLrnYVWdixOFbZHaI97_zNThKpzCeqiiRf
https://www.youtube.com/watch?v=_bUXttK42dA&index=8&list=PLrnYVWdixOFbZHaI97_zNThKpzCeqiiRf
https://www.kleutergroep.nl/Bouwvoorbeelden/bouwvoorbeelden%20index.htm
https://content.kleuteridee.nl/Wij%20bouwen%20een%20huis/Schrijfpatroon%2C%20thema%20huizen%20bouwen%2C%20kleuteridee%2C%20free%20printable.pdf
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bouwen/#q=bouwen

