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Thuiswerkbingo 
 

 

 

  

Kies een vorm 
(vierkant, rechthoek, 
cirkel, driehoek) en ga 
in huis of buiten naar 
deze vorm op zoek. 

Maak foto’s.  

 

Balletje rollen * 

 

 

 

 

 

Bewegend puzzelen * 

 

 

 

 

 

Laat de leerkracht 
zien hoeveel jaar jij 
bent. Doe dit op vijf 

verschillende 
manieren. Hoe? Dat 

bedenk je zelf.  

 

Leer het liedje 
‘Lammetje’ * 

 

 

 

 

Maak een lammetje. 
Bedenk zelf hoe … 
(knutselen, bouwen, 

kleien)  

 

 

 

Doe een klusje voor 
papa of mama.  

 

 

 

 

Geluidenspeurtocht * 

 

 

 

 

 
Doe een boon, samen 
met natte watten, in 
een afsluitbaar zakje. 
Hang deze voor het 
raam. Teken hoe de 

boon ontkiemt. 

 

Logeer een nachtje in 
je eigen woonkamer. 

 

 

 

 

Bak iets lekkers. 

 

 

 

 

Rijg armbandjes met 
(strijk)kralen en zorg 
ervoor dat er een 

patroon te ontdekken 
is, bijvoorbeeld geel, 
blauw, groen, geel, 
blauw, groen … 

 Vouw 16 vierkantjes. 
Knip ze los. Leg er 
een kasteel mee. 

Plak ze vast. Klaar is 
de nieuwe woning voor 

onze koning! 

 

Zoek in huis spullen 
in de kleuren van de 
regenboog en leg ze 
als een regenboog 

neer. Maak een foto. 

 

 

Rekken en strekken! 
Doe het beweegspel* 

 

 

 

 

Speel flessenvoetbal. 
Ieder heeft een fles 
en probeert de fles 
van de ander met 
een bal omver te 

schoppen. 

 

Vouw een veld vol 
bloemen. * 

 

 

 

 

Rijm op ‘ei’. Bedenk 
zoveel mogelijk 

woorden. Zoek er 
voorwerpen bij en 
maak een rijmfoto. 

 

 

Ga op zoek naar 10 
voorwerpen in huis en 
leg ze op een rij van 

klein naar groot.  
Maak een foto. 

 

 

Bewegend leren met 
meester Sander * 

 

 

 

 

* Bij de activiteiten met een ster vind je een uitleg op de volgende pagina. 
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Uitleg van de activiteiten 
Balletje rollen 
Zorg voor een deksel van een schoenendoos of een dienblad met 

opstaande rand. Knip wc-rollen doormidden. Schrijf getallen op de 

wc-rollen en plak ze in het deksel of bevestig ze met plakband op 

het deksel / dienblad. Neem een klein balletje of een knikker en 

leg deze op het deksel. Rollen maar! Rol het balletje in de 

volgorde van de getallenrij door de poortjes. 

Bewegend puzzelen 
Neem een puzzel. Leg één stukje (geen rand of hoek) op tafel. Leg de andere stukjes een stuk verderop op een 

andere tafel of op de grond. Kijk naar het stukje op tafel en loop naar de andere stukjes. Kies een stukje 

waarvan je denkt dat het aan het stukje op tafel past. Loop terug. Past het? Ga verder. Past het niet? Leg het 

stukje terug en probeer een ander stuk. Blijf op en neer lopen. Je mag alleen stukjes leggen die aansluiten. Ga 

door tot de puzzel af is.  

Liedje ‘Lammetje’ 
Beluister het liedje ‘Lammetje, lammetje’ op YouTube en leer het liedje: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMSLaXtckhA 

Luister goed naar de instrumenten in het liedje. Welke instrumenten hoor je? 

Geluidenspeurtocht 
Ga op een geluidenspeurtocht en kruis op de kaart aan wat je allemaal hoort. Je kunt zelf een bingokaart 

maken of de gratis speurtocht van Kleuteruniversiteit downloaden: 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kleuteruniversiteit-geluidenspeurtocht.pdf 

Beweegspel 
Dobbel bewegingen. Spreek samen af waar de hoeveelheden voor staan. Bijvoorbeeld: 

1. Spring tien keer. 

2. Zwaai tien keer met beide armen. 

3. Huppel drie rondjes. 

4. Doe tien jumping-jacks (Wijd-sluit sprong, armen en benen tegelijk). 

5. Hinkel 20 tellen op één been. 

6. Loop acht passen achteruit. 

Je kunt ook de Kleuteruniversiteit bewegingsdownload gebruiken en deze bewegingen imiteren: 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kleuteruniversiteit-dobbelbewegingen.pdf 

Een veld vol bloemen 
Vouw tulpen. Dit doe je door 16 vierkantjes te vouwen (zie grote groene tulp) of 

door de schuine vouw te maken. Je vouwt dan een driehoek (zie roze en gele tulp). 

Plak ze op een groot vel papier. Maak steeltjes en blaadjes aan de bloemen. Teken 

er bijen, vlinders en andere insecten bij.  

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/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qMSLaXtckhA
https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kleuteruniversiteit-geluidenspeurtocht.pdf
https://www.kleuteruniversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kleuteruniversiteit-dobbelbewegingen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ

