
voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Kleine wasjes, grote wasjes

Doel: 
De kinderen helpen met de was. Ze 
sorteren op kleur en andere 
eigenschappen, vouwen en leren 
woorden. 

Materiaal: 
• de was in de wasmand
• Wasmachine
• Plaatjes, die je kunt printen, over de 

volgorde van wassen. 

Woorden: 
De was, de kleren, vies, schoon, wassen, 
de wasmachine drogen, (peuters)
ophangen, strijken, de strijkplank, de 
wasmand, het wasmiddel, de vlek, 
opvouwen, de handwas, uitwringen 
(kleuters)

Links: 
Filmpje Peuters vouwen hun kleren op. 

Filmpje Hoela en Hoep, vieze kleren 

Piramideproject Kleding
Iedere ochtend gebeurt hetzelfde: wakker worden, pyjama of nachtpon uit, 
wassen, kleren kiezen en aankleden. En iedere avond gebeurt het omgekeerde: 
uitkleden, kleren in de wasmand, wassen en tandenpoetsen, pyjama of 
nachtpon aan en dan weer lekker slapen. Als je naar buiten gaat, doe je je jas 
aan. Of is het al te warm voor een jas? Kun je zelf je rits al dichtdoen? 
Meerdere keren per dag komen jonge kinderen in aanraking met het 
onderwerp ‘kleding’. De komende weken werken we rondom het onderwerp 
‘kleding’. Er is zoveel te ontdekken, te spelen en te leren over kleding! 

Activiteit
Bij allerlei dagelijkse karweitjes kan je kind jou helpen. Je jonge kind doet je 
graag na en het leert veel van jou. Zeker als je veel vertelt en uitlegt over wat 
je doet. Helpen met afstoffen, vegen, stofzuigen of afwassen, je kind zal het 
heerlijk vinden. Het kan wat langer duren, voordat het werkje gedaan is… 
Een mooie activiteit voor je kind is het helpen met de was. 
• Maak samen een leuke speurtocht door het huis. Laat je kind in alle kamers 

op zoek gaan naar kleding, die gewassen moet worden. 
• Sorteer samen de was: witte, bonte en gekleurde was, donker wasgoed. Kan 

je kind de kleuren benoemen, de kleding benoemen (trui, broek, sok) en alle 
was in de wasmachine stoppen? En daarna zélf de knopjes indrukken? 

• Een draaiende wasmachine is leuk om even naar te kijken.
• Als de was klaar is, hang je het samen op. Kan je kind de handdoeken op het 

onderste rekje hangen? 
• Als de was schoon en droog is, mag je kind helpen met opvouwen van de 

was. Doe het voor en doe het samen. Vertel wat je doet, welke 
kledingstukken je vouwt en moedig je kind aan om mee te doen. 

• Na afloop kunnen jullie samen de plaatjes in de goede volgorde leggen en 
bespreken. 
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https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/kleding_de_was_doen_plaatjes_op_volgorde_leggen.pdf
https://schooltv.nl/video/peuters-vouwen-hun-kleren-op-alle-kleren-op-een-stapel/
https://schooltv.nl/video/schone-kleren-doe-mee-met-hoela-en-hoep/


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Kom pop, in bad en kleren aan!

Doel: 
De kinderen helpen de pop aan te kleden. 
Ze benoemen kledingstukken en 
handelingen. 

Materiaal: 
• Een pop, die in bad kan
• Poppenbad of teiltje
• Handdoek
• poppenkleertjes

Woorden: 
In bad, aankleden, de pop, de jurk, de 
broek, eerst, dan, daarna, de mooiste 
kleren  (peuters)
de kleding dragen, aanpassen, de 
broekspijp (kleuters)

Links: 

Filmpje Zandkasteel over vieze kleren en 
een pop in bad doen. 
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Een hemd voor de pop
hoe moet dat aan?

Eerst het hoofd, 
en dan de armen, 

dat hebben we goed gedaan! 

Sokjes voor de pop, 
hoe moeten die aan?

Eerst de ene voet, 
dan de andere, 

dat hebben we goed gedaan!

Elly van der Linden

Voorbereiding
Zet de spulletjes klaar die nodig zijn om een pop in bad te doen. Leg de 
poppenkleertjes door elkaar in een mandje. 

Activiteit
Vertel, dat de pop nodig in bad moet. Wat moet er allemaal gedaan worden? 
Laat je kind helpen met bedenken wat er nodig is en wat je eerst moet doen. 
Je kind kan meehelpen met wat water in het badje te doen, de pop wassen met 
een washandje en wat zeep, afdrogen.
Welke kleren krijgt de pop aan? Benoem ieder kledingstuk en zeg wat je doet 
of wat je kind doet. 
Je kunt het versje gebruiken. Zowel de naam van het kledingstuk als de 
lichaamsdelen komen aan bod. 
Ruim naderhand alle spulletjes weer samen op. 

Project kleding

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-vieze-kleren/


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

De knopen uit de knopendoos en voeldoos

Doel: 
De kinderen sorteren knopen op kleur, 
vorm en grootte. Ze seriëren van groot
naar klein. Ze voelen eigenschappen van 
knopen en stof en nemen deze 
eigenschappen visueel waar. 

Materiaal: 
• gevulde knopendoos. Er zijn in 

verschillende winkels voordelig zakjes 
knopen te koop, met verschillende 
vormen en kleuren.

• Voeldoos, gemaakt van een 
(schoenen-)doos. Knip 2 gaten aan de 
zijkant van de doos, waar 
kinderhanden in passen. 

Woorden: 
groot, klein, de knoop, de knopen, rood, 
geel, blauw, tellen, mooi (peuters)
hoeveel, controleren, voelen, het dunst, 
dunner, het grootst, het kleinst 
(kleuters)

Activiteit Knopendoos
Met de knopen uit de knopendoos kan je kind zelfstandig spelen, experimenteren en 
ontdekkingen doen. 
Je kunt je kind vragen, welke knoop het mooist is. Of het grootst, het dunst of het 
kleinst? 
Misschien begint je kind meteen al rijtjes van knopen te leggen. Of start het eerst met 
het voelen van de knopen. 
Kun je alle gele knopen zoeken? Hoeveel zijn het er? 
Naast sorteren van de knopen, kan je mooie figuren leggen. Je kunt een grote 
onderzetter erbij geven, zodat je kind een onderplaat voor het figuur heeft. 
Je zult verstelt staan op welke manieren je kind kan spelen met de knopen. En hoeveel 
ontdekkingen en handelingen op het gebied van rekenen je kind zal oefenen. 

Activiteit Voeldoos
Een ander eenvoudig, goed idee is het maken van een voeldoos. In combinatie met de 
knopen kun je een leuk spelletjes spelen. 
Leg een aantal setjes van 2 dezelfde knopen klaar. 1 van de knopen ligt in een rijtje naast 
de voeldoos en het ander geef je ongezien aan je kind, in de voeldoos. 
Welke knoop voel je? 

Of stop verschillende soorten kinder- of 
poppenkleding en accessoires in de voeldoos.
Je kind mag raden en benoemen wat het is. 
Waarom denk je dat het een hemd is? 
Hoe weet je dat? Waarom is het een trui? 
Wanneer draag je een trui?
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voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Alles voor je voeten

Doel: 
De kinderen herkennen verschillende 
schoenen en benoemen kenmerken van 
schoenen. Ze leren het liedje zingen. 

Materiaal: 
• Schoenen in alle soorten en maten, 

wandelschoen, laarzen, slippers, 
hakken, sneakers, sportschoenen, etc. 

• Filmpje van het liedje ‘Stap, stap, stap’

Woorden: 
Schoenen, stap, lopen, de laars, de slipper, 
de slof, stilstaan, hakken, de sandaal, de 
sportschoen, aanpassen, (peuters)
de regenlaars, de zool, de hiel, de tong van 
de schoen, de veter, een paar schoenen, 
de pantoffel, (kleuters)

Links: 

Versje uit de oude doos: Koen, maak je 
m’n schoen? 

Voorbereiding
Loop door het huis en verzamel samen met je kind allerlei verschillende 
schoenen in een wasmand. Slippers, laarzen, pantoffels, sandalen, hakken,
voetbalschoenen, grote schoenen, kleine schoenen. 

Activiteit 
Zing het liedje en loop op de maat van de muziek. Stop op het woord ‘stil’. Kijk 
naar de schoenen in de mand. Hoe zien ze eruit? Welke horen bij elkaar, welke 
zijn een paar? Doe vervolgens een paar andere schoenen aan. Loop en zing het 
liedje nogmaals. Je kunt het liedje sneller of langzamer zingen en sneller lopen. 
Wat past bij welke schoen? 
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Raadseltjes
Geef je kind raadseltjes over een schoen op 
en laat je kind raden om welke schoen het 
gaat. 
• Je kunt er goed mee tegen een bal 

trappen. Ra, ra, wat is dat? 
(voetbalschoen) 
Pak hem maar. Wat heb je gepakt?

• Je draagt hem in huis en je krijgt er 
warme voeten van. Ra, ra, wat is dat? 
(pantoffel)

• Je kunt er goed mee door regenplassen 
lopen en krijgt er geen natte voeten in.
Ra, ra, wat is dat? (regenlaars) 

• Je loopt ermee op het strand en door het 
water als het warm weer is. Ra, ra, wat is 
dat? (slipper) 

• Je draagt hem bij warm weer zonder 
sokken. Ra, ra, wat is dat? (sandaal)

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino/documents/liedje_stap_stap.MOV
https://schooltv.nl/video/koen-maak-jij-mijn-schoen-rijmpjes-en-versjes-uit-de-oude-doos/
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino/documents/liedje_stap_stap.MOV
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