
     

Taal– wiskundeactiviteiten: 

 Allemaal dino’s 

 Schrijfpatroon 

 Vel over been 

 Drielingen  uit de dinotijd 

https://www.computermeester.be/

ruimtelijk-inzicht.htm  op deze site 

kan je oefeningen vinden i.v.m. 

ruimtelijk inzicht. 

https://www.computermeester.be/

zoek-twee-dezelfde/zoek-twee-

dezelfde-letters.htm  oefening op 

het snel herkennen van  letters 

Crea-activiteit: een knutselwerkje 

voor mama 

Overtrek de tekening en kleur deze super  

chique in en maak de bloem volgens stap-

penplan. 

Voor de bloem hebben we gezorgd, de 

blaadjes en steel maken jullie naar eigen 

fantasie. 

Ter voorbereiding naar het 1ste leerjaar toe 

beginnen we nu de letters van de woorden 

te hakken en te plakken. Klik op de volgende 

link om oefeningen te maken. 

https://www.youtube.com/watch?

v=N0PRNe2JGi4&t=50s   

Een extra teloefening 

https://www.youtube.com/watch?

v=s549Yovrit8&feature=youtu.be  

Taalactiviteit: versje moederdag 

Bij het aanbrengen van het versje heeft  jouw 

kleuter je hulp nodig. Bekijk het volgende 

filmpje: 

https://youtu.be/0GO0R0k3bkU  

 

 

Voor diegene die nog extra  willen 

oefenen op rijmwoorden zoeken zie 

hier de volgende link 

https://www.youtube.com/watch?

v=mP8Bs-2tgu8  

Maken van dino-puzzel 

Knip de verschillende hokjes uit en 

puzzelen maar. Succes! 

 

Videofilmpje meer/minder en even-

veel : 

https://youtu.be/NMeFhKSUSNc  

Hier nog een extra filmpje i.v.m. 

meer/minder en evenveel. 

https://www.youtube.com/watch?

v=NB99Lylr2Bk  

Leerrijk filmpje i.v.m. minder/

meer en evenveel 

 

Natekenen van dino volgens stap-

penplan 

Veel plezier en veel succes 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=UayrgbZ5nh0  

Opnieuw een filmpje i.v.m. 

minder/meer en evenveel als 

herhaling. 

https://www.computermeester.be/

rijmwoorden.htm als afsluiter van 

de week nog eens extra oefenen op 

rijmwoorden zoeken. 

Hallo iedereen,  

We beginnen onze zesde week. Hopelijk gaat alles nog goed en we wensen jullie opnieuw veel succes. We zullen deze week eindigen met ons thema. De volgende thema’s zal de focus  nog 

meer gelegd worden op de overgang 1ste leerjaar. Iedere dag zullen er 2 filmpjes i.v.m. taal/wiskunde aangeraden worden. Crea activiteiten zullen af en toe via facebook verschijnen. Dank 

je wel voor uw begrip en medewerking. 
Vriendelijke groeten, juffen van K3  
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