
Uitdagingen thuisonderwijs – 18 t/m 22 januari 2021 

 

  Uitdaging 1 Een winterslaap - creatief 

Bedenk welke dieren een winterslaap houden. Zoek er 
informatie over op of lees een boek. Kies een dier dat een 
winterslaap houdt en teken of knutsel dit dier. 
Maak daarna een fijn, knus, warm plekje waar het dier kan 
slapen, bijvoorbeeld in een doos gevuld met takjes, wol en 
bladeren. 

Uitdaging 2  Mijn winterhol – creatief / ruimtelijk 

Verzamel kussens, lakens, dekens en kleden.  
Maak hiermee een winterhol waar jij lekker in kunt liggen.  
Fijne winterslaap!   
 

Tip! Vraag aan papa en mama of je in je hol  
wat lekkers mag eten of drinken of nodig ze  
uit om op bezoek te komen. 
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Uitdaging 3 Cijfers bouwen – cijferherkenning 

Bouw de cijfers met Lego of Duplo. Je kunt ze ook maken van 
kleine blokken door de blokken in de vorm van de cijfers op 
de grond te leggen. 

Variatie: Gebruik je creativiteit en leg de cijfers met ander 
materiaal. Wat dacht je van bestek, kralen of auto’s?   

Voor de ouder: Een kind uit groep 1 maakt / legt in ieder geval de 
cijfers tot en met 6. Een kind uit groep 2 oefent de cijfers tot en 
met 15. 

Handig hulpje: In dit document vind je cijfers gemaakt van 
Lego. Als je het lastig vindt om de cijfers te maken, bouw 
deze cijfers dan na.   

 

Uitdaging 4  Rijmrun – rijmen 

Print de afbeeldingen die je verderop in dit document vindt of 
teken ze na. Verspreid ze in de tuin of in huis. Laat papa of 
mama iets noemen wat rijmt op één van de afgebeelde 
woorden. Jij rent, huppelt, springt of hinkelt naar de juiste 
afbeelding. 

Voor de ouder: 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.  
Breid dit uit naar drie woorden.  
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Uitdaging 5 Snipperfeest – fijne motoriek  

Neem een A4 vel en scheur het in heel veel stukken.  

Groep 1: Maak met de snippers een winterkunstwerk op een 
andere kleur papier. Plak de snippers vast. 

Groep 2: Leg met de snippers je naam op een andere kleur 
papier. Plak ze vast. 

Voor de ouder: Scheuren is een goede fijn motorische oefening. We 
kiezen bij deze opdracht daarom bewust voor scheuren in plaats 
van knippen.  

   

 

Extra uitdaging Beweegbingo – bewegen 

Bekijk de beweegbingo die je in dit document vindt en voer 
de bewegingen uit.  
Lukt het je om alle bewegingen uit één rij uit te voeren? Of ga 
je voor een volle bingokaart?  

Veel succes!  

 

 

 



Uitdagingen thuisonderwijs – bijlage: cijfers bouwen 

Deze cijfers vind je in het groot op deze pagina: https://kleuteridee.nl/downloads-
2/allerlei-downloads/#heading-cijfers-maken-van-lego   

https://kleuteridee.nl/downloads-2/allerlei-downloads/#heading-cijfers-maken-van-lego
https://kleuteridee.nl/downloads-2/allerlei-downloads/#heading-cijfers-maken-van-lego


Uitdagingen thuisonderwijs – bijlage: rijmrun 

krododil vos 

beer egel 

  



Uitdagingen thuisonderwijs – bijlage: rijmrun 

kalkoen vis 

kwal paard 

  



Uitdagingen thuisonderwijs – bijlage: rijmrun 

kat hond 

big hert 

  



Uitdagingen thuisonderwijs – bijlage: beweegbingo 

Beweegbingo 
 
bingokaart van:  ________ 

Maak een koprol 

op elk bed in huis. 

 

 

 

Verzamel alle 

plastic bakjes in 

huis en bouw hier 

een zo hoog 

mogelijk toren 

mee. 

Balanceer twintig 

tellen op één 

voet. Probeer 

het daarna op de 

andere voet. 

 

 
Spring tien keer 

op je linkervoet, 

tien keer op je 

rechtervoet en 

tien keer op 

beide voeten. 

 

 

Stap met je 

voeten in 

washandjes en 

schaats over je 

zelfgemaakte 

schaatsbaan. 

Kruip onder vier 

meubelstukken / 

voorwerpen door. 

 

 

 

Verzamel je 

knuffels en mik 

ze van een 

afstandje in de 

wasmand. 

 

Ren acht keer de 

trap op en af. 

 

 

 

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. 


