
Thuis oefenen met rekenen in maart (peuter)

Sorteren

Op kleur, grootte, vorm of aantal

Oefen vooral in dagelijkse activiteiten. 

• Spullen opruimen. De auto’s, dieren en lego 
worden opgeruimd ieder in een eigen bak.

• Lego torens bouwen. Maak torens van een 
bepaalde kleur.

• Verzamelen Zoek allerlei spullen in dezelfde 
kleur, van dezelfde vorm of het zelfde aantal. 
Leg de spullen bij elkaar.

• Puzzelen. Misschien hebben jullie wel een 
vormenstoof of puzzel?

Lekker in bad?  
Oefen met inhoud vergelijken!

(zorg voor verschillende maten bakjes)

Schaduw ervaren

Spelen en experimenteren 

met spiegelen

• Overgieten van de ene bak in de andere 
• Vergelijken In welke bak past meer water? 
• Water overscheppen

Geen bad? 
Zo kan het ook!

(of oefen met zand)

Op alle mogelijke manieren…
Met een zaklamp, schaduw van de zon, 
gekke figuren op de muur maken, etc.

Speel vormenbingo    
Bijlage
• De ‘bingovormen’ worden losgeknipt
• Ieder zijn eigen kaart 
• Doe de bingovormen op een stapel met de 

afbeelding naar beneden
• Pak om de beurt een kaart. Vertel of laat 

vertellen wat erop staat (‘een rode cirkel’) 
• Heb je de vorm? Kruis hem door of zet er 

een fiche op
• Dit doen we met alle kaartjes, totdat 

iemand bingo heeft

Oefen met 
verschillende 

begrippen

vol, leeg, veel, weinig, 
meer en minder waterLekker verwonderen

Inzichtelijk Onderwijs

https://www.inzichtelijkonderwijs.nl/sites/default/files/downloads/Vormenbingo.pdf


Thuis oefenen met taal in maart (peuter)

Lezen maar!

• Zelf een boek ‘lezen’

• Laat vertellen bij de platen

• Lees ook voor

• Sta stil bij de kaft en bekijk deze. Wat zien 
we? Wat zou er gebeuren? Voorspellen is een 
belangrijke fase

• Zoek naar lange en korte woorden in de tekst

Inzichtelijk Onderwijs

Vragen stellen

• Stimuleer uw kind vragen te stellen. Het is belangrijk 
dat uw kind leert niet altijd te wijzen, maar met 
woorden aan te geven wat hij/ zij wil. 

(Stimuleer dit door te doen alsof u het niet begrijpt. Wat bedoel je? 
Wat wil je hebben? Oh, de bal. Zeg maar: Mag ik de bal?)

(Na) spelen van een verhaal

Na het lezen van een boek kun je samen het verhaal naspelen 

Verschillende manieren:

• Speel een boek ‘in het echt’ na
Probeer de woorden uit het boek hierin terug te  laten komen

• Speel een verhaal met poppetjes of andere attributen na 

• Speel een verzonnen spel

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…

• Je kiest iets uit de omgeving uit, bijvoorbeeld de blauwe stoel
• Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is blauw!
• Nu wordt goed gekeken naar de spullen in de omgeving
• Wat zou het kunnen zijn? Raden maar!

Verhaalbegrip

Inzichtelijk Onderwijs



Thuis oefenen met motoriek in maart (peuter)

Inzichtelijk Onderwijs

Spelen met kleine blokjes

Geen blokken? Andere kleine materialen zijn ook prima!

Spelen met klei

• Lekker voelen en ontdekken
• Maar ook gerichte vormen maken

Geen klei? Dan is spelen met zand, 
macaroni of (zout-)deeg ook een goede optie

Knippen van papier

Lekker vrij knippen van stukjes papier

Gaat dit goed? 
Laat dan ook rechte lijnen of gerichte stukjes 

knippen.

Koppel het knippen aan het ordenen op kleur 
en maak bijvoorbeeld een regenboog 

Tekenen

• Lekker vrij tekenen. 
Krassen mag!

• Tekenen van een 
mens. Stimuleer het 
maken van gerichte 
vormen

Inzichtelijk Onderwijs


