
Eieren tekenen!
Bekijk samen de vorm van een ei, het is niet helemaal rond. 

Deze vorm noemen we ovaal, het ei is een ovaal.

Probeer deze vorm maar eens te tekenen.

Gelukt? Teken er nog maar drie eieren naast.

Nu het inkleuren, let op:

• Het eerste ei kleur je geel met rode stippen en 

een groene streep in het midden

• In het derde ei teken je drie blauwe driehoekjes 

en vijf paarse stippen, de rest kleur je oranje.

• In het laatste ei maak je streepjes van links naar 

rechts in de kleuren rood, blauw, geel. Steeds om en om.

• Het laatste ei mag je inkleuren zoals je zelf wil maar 

zonder de kleuren groen, paars en blauw. 



Luister- en zoekopdracht
Lees het volgende voor en laat uw kind de voorwerpen er steeds bij zoeken.

• De knuffel die je het leukste vind, mag je gaan pakken en op de bank leggen. 

• Omdat je knuffel het koud heeft, doe je je knuffel een sjaal om.

• Naast de knuffel mag je je allermooiste sokken leggen.

• Zoek nog een paar sokken, deze sokken zijn groter dan jouw allermooiste sokken. 

Leg deze sokken links naast de andere sokken.

• Zoek voor elke sok een andere schoen.

• Zet de schoenen naast elkaar, van klein naar groot
(let op de richting! De volgorde lezen we, net als taal, van links naar rechts.)

• Zoek voor elke schoen een voorwerp dat in de schoen past
(Stel vragen als; waarom kies je hiervoor, waarom denk je dat het past? Past het ook?
Waarom wel, waarom niet? Etc.)



Voorleesbingo!
Lees de volgende prentenboeken voor en streep af wanneer het boek gelezen is. Maak bij elk boek 

een foto met iets uit het verhaal, zo dat een ander kan raden bij welk boek het hoort. Verzamel de foto’s 

in het overzicht hieronder (in een andere volgorde) en haal de titel weg of mail de foto’s naar je juf of 

meester. De prentenboeken niet in huis? Lees dan de digitale versie, van elk onderstaand boek te vinden 

op YouTube.  
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Vormen zoeken in huis
Ga op zoek naar vormen in huis.

• Een vierkant heeft vier zijden die allemaal even lang zijn en vier hoeken. 

Zoek dingen die vierkant zijn. 

• Een cirkel is rond. 

Zoek dingen die rond zijn. 

• Een driehoek heeft drie zijden en drie hoeken. 

Zoek dingen die de vorm van een driehoek hebben.

• Een rechthoek heeft twee korte zijden en twee lange zijden en vier hoeken. 

Zoek dingen die de vorm van een rechthoek hebben

• Van welke vorm zijn de meeste voorwerpen gevonden?

• Van welke vorm zijn de minste voorwerpen gevonden?

• Rum eerst de voorwerpen op van de vorm die je het mooist vindt. Waarom vind je die vorm zo mooi?

• Ruim nu de voorwerpen op waarvan er het meest over zijn

• Ruim dan de voorwerpen op waarvan er het minst gevonden zijn

• Welke vorm hebben de spullen die nu nog moeten worden opgeruimd?


