
Zelf lezen

Stimuleer uw kind daarnaast ook om zelf een ‘boek te lezen.’ Hij zal nog niet zelf de 

letters kunnen lezen, maar lekker plaatjes kijken en genieten van het verhaal.

Doordat een verhaal al vaker is voorgelezen, zal uw kind op het gegeven moment zelf 

door het boek kunnen bladeren en het verhaal er (gedeeltelijk) bij terug kunnen halen.

Thuis oefenen met kerst december (peuters)  

Kerstboom maken
Knippen en stempelen van kerstversiering

Inzichtelijk Onderwijs

Benodigdheden: Schaar, lijm,  groen karton, 4 kleine vouwblaadjes/ memoblaadjes, 
verf en stempelmateriaal (bijvoorbeeld een kurk) en een Wc-rolletje.

- Teken een kerstboom op een vel (groen) papier, of print het voorbeeld uit.
- Laat uw peuter oefenen met de knipbeweging, door hem/ haar kerstballen of 

slingers te laten knippen van de vouwblaadjes. Waarschijnlijk worden er nog vrij 
onsamenhangende knipbewegingen gemaakt, waardoor snippers ontstaan. Deze 
snippers vormen de kerstballen en slingers. 

- Plak de kerstballen en slingers op de boom.
- Maak daarna nog ballen van verf. Gebruik de stempel (of anders vinger) om de 

ballen in de boom te stempelen. 
- Maak zoveel mogelijk versiering!

Tip: 
Maak 2 verschillende bomen: één boom met papieren slingers en kerstballen en één 
boom met kerstballen van verf. Knip beide bomen uit en plak ze beide op een kant 
van het Wc-rolletje. Nu kan de boom ook staan!

Tip 2: 
Maak gebruik van kleuren die uw kind nog niet goed kent. Benoem de kleuren 
tijdens het opplakken op de kerstboom. 

Waar komt het geluid vandaan?

Kerstboom bouwen met blokken
Maak met verschillende bouwmaterialen een kerstboom!

- Uw kind zit op de stoel met zijn ogen dicht. 

- Vervolgens kies je een plek in de kamer 

- Uw kind wijst de plek aan waar je staat zonder te kijken. 

Misschien kan hij de plek ook wel benoemen?

(achter, naast of voor)

- Ogen open! Klopt het?

Boekbegrip

(Zelf) boekjes lezen

Vast voorleesmomentje

Een vast voorleesmomentje op de dag is belangrijk.

Een fijn momentje samen, maar ook ontzettend 

leerzaam. Lees dan ook elke dag voor.

Digitale voorleesboekjes met thema kerst

Geen kerstboeken thuis? Hieronder digitale 

prentenboeken met thema kerst die we op internet 

gevonden hebben:

Dikkie Dik – Kerstmis

Grote beer en kleine beer – Is het al kerstmis?

En een filmpje van Nijntje: Nijntje en de kerstbomen
Kerstboom samen optuigen

Komt er een kerstboom thuis? 

Laat uw peuter helpen bij het versieren van 

de boom en het huis! Benoem alle 

verschillende onderdelen die de boom 

ingaan. Denk aan de naam, de kleur, de 

vorm. De boom is eerst leeg, maar wordt 

steeds voller. Er komen veel kerstballen in 

de boom!

https://www.youtube.com/watch?v=j-6SL5zX-4E
https://www.youtube.com/watch?v=UDVpRaEwFFo
https://www.youtube.com/watch?v=JVm2b3aqY38&list=PLSQ6wc5Gz2-mqTcF4dgf0WuuJ0xb2masm&index=3

