
BEWEGEN in de speelzaal  
Spring als een kikker
Spring als een kikker en speel tikkertje
Spring als een kikker van blad naar blad (met hoepels)
Speel kikkertikkertje! 
op het blad ben je vrij maar val je in het water, dan ben je af.

Fijne Motoriek
maak leuke kikkers
op de kralenplank

REKENACTIVITEIT
Oefenen m met de getallenlijn
kikker sprint getallen ! Leer kleuters omgaan met de getallenrij en 
laat ze ontdekken dat er een vaste volgorde is voor hoeveelheden. 
Kikker springt mee met spongetjes van één of twee sprongen! 
art. nr. 230.3629

TAALACTIVITEIT
De letter K op de lettermuur  welke Woorden kennen we met kikker?
Kikkerdril - Kikkervis - Kikkererwt - Kikkerbil - Opkikker - Gifkikker -
driftkikker - Wat betekenen deze woorden?

Gedicht:  
Dag kleine kikker bij ons in de sloot
Eerst was je klein maar nu ben je groot
Je werd als een vis uit een eitje geboren
En toen kreeg je pootjes van achter en van voren
Je staartje verdween, het is werkelijk waar
En toen kon je springen, want toen was je klein
Dag kleine kikker bij ons in de sloot
Eerst was je klein maar nu ben je groot.

Verhaal:  Prentenboeken van Max velthuijs
                    De Kikkerkoning, sprookje van de gebroeders grimm

- Living Puppet hand

Living puppet handpop ‘Rolf de kikker’ in de klas inzetten bij vertellen - 
- rekenen - taal - sociaal emotioneel.  Ook in te zetten bij de dagelijkse 
observaties van de kikkerdril.                                            Art.nr. 308.0125

MUZISCHE VORMING
Tekenen: 
Maak een uitstapje naar de sloot en neem kijkvragen mee! Wat zie je 
allemaal in de sloot? Welke dieren leven er ook nog? Maak MET WA-
TERVERF EEN MOOIE ONDERWATERTEKENING met alles Wat zag je bij de 
sloot!  Neem kikkerdril mee naar de klas en teken in een dagboek op 
wat er met de kikkervisjes gebeurd!

Maak een kikker
van papier!

Veel inspiratie
het inspiratieteam 

DE KIKKER
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