Tips om thuis met uw kind te doen.
Taal
• Voorlezen. Stel vragen over het boek. bv :
Wie is de hoofdpersoon ?
Waar speelt het verhaal zich af.?
Hoe loopt het af?
• Er staan online ook veel prentenboeken.
https://kleuters.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=prentenboeken
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Maak een tekening van het boek en bedenk er een zin bij.
Bedenk een verhaal en teken het. Maak er een boekje van.
Knip letters uit een tijdschrift en sorteer de letters.
Zoek plaatjes bij een letter.

Rekenen.
• Knip plaatjes uit een tijdschrift met een ronde vorm, of een andere vorm,
• Sorteer ze op vorm en plak ze op.
• Maak een ontwerp van een kasteel en bouw het na.
• Bordspelletjes. Doel: tellen en op je beurt wachten.
• Sorteerspelletjes: twee dezelfde sokken bij elkaar. Alle blauwe
legosteentjes bij elkaar enz. Alle steentjes bij 4 puntjes bij elkaar ,alle
steentjes met 6 bij elkaar.
• Maak een getal doos van een eierdoos.
• Schilder een eierdoos . Zet het aantal stippen dat hoort bij het getal op
de doos. Zet daarnaast het getal.
• Zoek nu naar kleine spulletjes om in de getaldoos te stoppen.
Dat moeten er net zoveel zijn als het getal. Dus bij getal 3 zoek je steeds 3
spulletjes bv 3 knikkers, 3 dopjes enz.
Voor kleuters is tellen een spelletje, dat ze vaak eindeloos kunnen
herhalen. Door vragen te stellen bij het tellen, maak je je kleuter ongemerkt
bewust van de betekenis van getallen.
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Samen tellen, bijvoorbeeld hoeveel bomen of lantaarnpalen er staan
op de route van huis naar school.
Dek samen de tafel. Hoeveel borden zijn er nodig en hoeveel messen
en vorken?
Hoeveel aardappels liggen er op je bord? En als je er eentje opeet?
Vriendjes op bezoek? Laat de kinderen samen snoepjes, pepernoten
of paaseitjes verdelen. Ze zullen al snel driftig aan het tellen slaan (en
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elkaar corrigeren bij een foutje) om te garanderen dat iedereen een
eerlijk deel krijgt. Of verdeel ze zelf en maak daarbij opzettelijk
foutjes. Het ene kind krijgt vier pepernoten, de ander vijf. Zien ze
meteen dat dit niet klopt? Dan kunnen ze dus al heel goed groepjes
van vijf herkennen!
Neem de lift en laat je kind op de knopjes drukken. Welk cijfer hoort
er bij de ‘zesde verdieping’?
Tel hoe vaak je samen een bal kunt overgooien voordat iemand de
bal laat vallen.
Zing telliedjes als ‘Er zaten zeven kikkertjes’ en ‘Hoedje van papier’
Laat je kind proberen hoe ver hij komt met tellen. Ga zelf verder waar
je kind het niet meer weet en stimuleer je kind om mee te tellen.
Tel zelf hardop, ook al zit je kind aan de andere kant van de kamer te
spelen. ‘Even kijken… ik heb nu één, twee, drie, vier , vijf
boterhammen gesmeerd.’ Of: ‘Er moeten vier scheppen koffie in: één,
twee, drie, vier!’ Ongemerkt pikt je kleuter de telrij op en begint hij te
begrijpen waartoe tellen dient.
Speel bordspelletjes met een dobbelsteen. Uit onderzoek is gebleken
dat kinderen die dat veel doen, naar verhouding beter rekenen in
groep 3

Deze tips en nog meer staan op :
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leren/page/1197/

• puzzelen
• Knutselen
• Tekenen.
Fijne motoriek.
• Kleine kleurplaatjes inkleuren.
• Kralen rijgen.
• Insteekmozaiek
• Borduren
• Werken met strijkkralen.
• Tolletjes draaien
• Behendigheidsspelletjes
• Met je vinger in scheerschuim of zand schrijven.
• Met een pincet kleine dingetjes oppakken.

Grove motoriek
• Wandelen
• Fietsen
• Klimmen en klauteren
• Touwtje springen.

