Een greep uit een aantal inspirerende activiteiten:
Als je inspiratie zoekt om met je kleuter(s) op een creatieve manier aan de slag te
gaan, krijg je heel veel tips en ideetjes als je via Google de zoekterm ‘spelen met
kleuters’ ingeeft. Hieronder alvast een selectie :

1) Tips om thuis met je kleuter te spelen en te leren
Deze uitgebreide sites reiken heel veel verschillende ideetjes en mogelijkheden aan
om samen met je kleuter te ondernemen, zowel in functie van dagschema als tips
voor taal, tips voor rekenen, tips voor motoriek, tips om spelletjes te spelen, tips voor
sociale vaardigheden, muziektips en tips voor natuur en techniek.
 www.kleuteruniversiteit.nl
 www.leukmetkids.nl
 www.mamaexpert.be

2) Tips om te bewegen.
Kinderen moeten voldoende bewegen en indien enigszins mogelijk, liefst buiten.
 buitenspeeltips van Ketnet
 www.allesoversport.nl
Voor kinderen die niet buiten kunnen spelen, kunnen o.a. de
‘bewegingstussendoortjes’ een uitkomst bieden. Hiervoor vind je op Klascement veel
inspiratie.
Verder nog 3 links ter inspiratie van ouders om thuis zinvol bezig te zijn, met
aandacht voor het totale ontwikkelingsproces van het kind, niet alleen het cognitieve.
 www.dekleinekunstenaar.be - 1 ste kleuterklas
 www.dekleinekunstenaar.be - 4-jarige kleuters
 www.dekleinekunstenaar.be - 5-jarige kleuters

3) Tips voor knutselactiviteiten met je kleuters.
Creatief bezig zijn voor kleuters is belangrijk. Deze sites geven weer hoe je met
eenvoudige en goedkope materialen leuke knutselwerkjes kan maken. Ze geven
inspiratie, maar veel belangrijker is dat je kleuter met deze aanzet van ideetjes zijn
eigen creatief proces in denken en handelen de vrije loop kan geven.
 knutselsvoorkinderen.nl
 mamaexpert.be tekenpapier
 Pinterest: knutselen met kleuters

4) Lees(luister)tips
Fundels (digitale prentenboeken): tijdelijk gratis tot 3 april
Hoe krijg je toegang tot de gratis boekjes?
 Download de Fundels-app in Google Play of de App Store
 Meld je aan met je 'MijnBibliotheek'- profiel of kies voor 'Doorgaan zonder aan te

melden'
 De gratis boekjes vind je bovenaan in het catalogusscherm onder ‘Jouw collectie’
 Klik op downloaden om toegang te krijgen tot de boekjes

