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18 januari 
Stempel sneeuwuilen 

met kurken of 
doppen. * 

 

 

19 januari  
Zing en dans de 
sneeuwdans. * 

 

 

 

20 januari 
Ga in huis op zoek 

naar voorwerpen met 
de ‘w’ van winter. 

Verzamel ze en maak 
er een foto van. 

 

21 januari 
Laat kaartjes met 

vogels in huis 
verstoppen en ga op 
zoek. Leg ze in de 
volgorde van de 
getallenrij. * 

22 januari 
Speur in het dorp of 
de wijk naar dingen 
van de bingokaart. * 

 

 

23 & 24 januari 
Ruil met een vriendje 
of de buren voor een 
week van speelgoed. 
Iets wat jij niet hebt 
tegen iets wat hij 

niet heeft. 

25 januari 
Geen sneeuw?  

Maak een sneeuwman 
van blokken! Maak 

hem ruimtelijk of plat 
op de vloer. 

 

26 januari 
Teken een 

plattegrond van de 
sneeuwman die je 

gisteren maakte. Laat 
iemand anders hem 

nabouwen. 

27 januari 
Leg je naam met 

voorwerpen die in huis 
te vinden zijn. 

 

 

 

28 januari 
Maak met voorwerpen 
die je in huis vindt 
poortjes op een glad 
oppervlak. Blaas met 
een rietje een watje 
(sneeuwvlok) door de 

poortjes. 

29 januari 
Maak de cijfers 1 tot 

en met 9 met 
(Lego/Duplo) blokken 

of 
constructiemateriaal.  

 

30 & 31 januari 
Maak een wandeling 

in de natuur. 

 

 

 

* Bij de activiteiten met een ster vind je een uitleg op de volgende pagina. 

1 februari 
Knutsel een fijn 

plekje voor je knuffel, 
waar hij een 

winterslaap (in) kan 
houden. 

 

 

 

 

2 februari 
Doe de rijmrun. * 

 

 

 

3 februari 
Neem watten en een 
wasknijper of pincet. 

Leg de watten één voor 
één met de wasknijper 
/ pincet in de vorm 
van een sneeuwman. 

 

 

 

 

 

 

4 februari 
Lees een 

winterprentenboek en 
speel of vertel het 

verhaal na. 

 

 

 

 

 
 

 

5 februari 
Doe de  

beweegbingo. * 

 

 

 

6 & 7 februari 
Maak met 

marshmallows een 
sneeuwpop en doop 
deze in de warme 
chocolademelk. 

 

 

extra activiteit 
Bewegend leren met 
meester Sander * 

 

 

 

 

extra activiteit 
Leer vingerhaken en 
haak een lange sliert. 
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Uitleg van de activiteiten 
Sneeuwuilen 
Neem een kurk of dop en witte verf. Bekijk sneeuwuilen op internet.  

Stempel ze op een gekleurd vel papier. 

Sneeuwdans 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp39zBoG5xI  

Sneeuwt het al? Sneeuwt het al? 

ik wil vlokken overal 

ik wil sleetje rijden van de heuvel naar benee 

lekker buiten met mijn slee. 

Eén keer links en één keer rechts 

handen in je zij 

een keer hoog en een keer laag 

dans je mee met mij? 

want misschien is er een kans 

als ik de sneeuwdans dans 

misschien is er een kans. 
Bron: Koekeloere 

Vogels zoeken 

Print de vogels van de volgende pagina’s. Laat ze in huis verstoppen. Voor een kind uit groep 1 in ieder geval de 

cijfers 1 tot en met 6 en voor een kind uit groep 2 de getallen tot en met 15.  

Je kind gaat naar de vogels op zoek.  

- Verstop de vogels in huis. Laat je kind de vogels zoeken en daarna in de volgorde van de getallenrij leggen. 

- Verstop de vogels in huis. Laat je kind de vogels in de volgorde van de getallenrij zoeken. 

- Verstop de vogels, maar laat één vogel weg. Je kind zoekt de vogels en ontdekt welke ontbreekt. 

Buurtbingo 
Print de buurtbingokaart verderop in het document. Ga het dorp of de wijk in, op zoek naar dingen die op de 

kaart staan afgebeeld. Streep af wat je vindt. Geen printer? Neem de bingokaart digitaal mee op je 

smartphone.  

Rijmrun 
Print de afbeeldingen die je verderop in dit document vindt of teken ze na. Verspreid ze in de tuin of in huis. 

Noem iets wat rijmt op één van de afgebeelde woorden. Je kind rent, huppelt, springt of hinkelt naar de juiste 

afbeelding. 

Maak de opdracht makkelijker of moeilijker afhankelijk van het niveau van je kind. Hang minder afbeeldingen 

op als hij rijmen lastig vindt en meer als hij rijmen makkelijk vindt.  

Moeilijker: Noem twee woorden, die op twee verschillende afbeeldingen rijmen, na elkaar en laat je kind  

daarna naar de twee juiste afbeeldingen lopen, rennen, huppelen. Zo traint je kind ook zijn geheugen.  

Beweegbingo 
Print de beweegbingo verderop in het document.   

Bewegend leren met meester Sander 
Meester Sander zette een aantal bewegingsvideo’s online, waarin kinderen de vormen, kleuren, cijfers en het 

rijmen oefenen. Beweeg je mee? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp39zBoG5xI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ
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Buurtbingo 
Bingokaart van: 

 

 

 

 

 

Buurtbingo 
Bingokaart van: 
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want vos 

muts das 

Rijmrun 
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sneeuwpop kind 
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Beweegbingo 

 
bingokaart van:  ________ 
 

Maak een koprol op 

elk bed in huis. 

 

 

 

 

Verzamel alle 

kussens in huis en 

maak een toren.  

Bij hoeveel kussens 

valt de toren om? 

 

 

Balanceer op één 

voet terwijl je de 

deurklink vasthoudt. 

Balanceer daarna 

nog eens, met losse 

handen. 

 

 

 

Spring met beide 

voeten tegen elkaar 

een rondje om een 

tafel. Gelukt? 

Hinkel nu op één 

been. 

 

 

Stap met je voeten 

in washandjes en 

schaats over een 

zelfgemaakte 

schaatsbaan. 

 

 

Kruip onder zes 

meubelstukken / 

voorwerpen door. 

 

 

 

Verplaats je door 

de woonkamer 

zonder de vloer te 

raken. Je mag 

kussens gebruiken. 
Vraag aan papa en mama waar 

je niet op mag klimmen. 

 

 

Loop vijf keer de 

trap op en vijf keer 

de trap af. 

 

 

 

 

Maak van een 

aantal sokken 

bolletjes en mik ze 

van een afstandje 

in de openstaande 

wasmachine. 

 

 


