
KABOUTER-HERFSTBUNDEL VOOR DE JONGSTE KLEUTERS


Geef ieder kaboutermeisje de juiste spullen … 
 
Kijk naar de kleuren van het kaboutermeisje. 
Knip nu de muts, de sokken en de theekopjes 
uit en kleef ze op de grijze delen. 
 
 
 
 

Volg de pijltjes en kleef het juiste bolletje … 
 
Knip de bolletjes uit en kijk naar welke voorwerpen 
de pijlen leiden. Kleef nu de bolletjes op de juiste  
plaats. 
 
 
 
 

Kabouterkapper nodig … 
 
Deze kabouter heeft een knipbeurt nodig. 
Begin telkens bij het schaartje en knip netjes op 
de stippellijn. Opgelet! Stop bij het hoofdje! 
Kleur, schilder, stempel … nu de kaboutermuts 
in mooie kleuren. Kleef hem nu op het hoofdje 
van de kabouter. Laat hierbij zijn geknipte haartjes 
maar wapperen achter de muts. 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Een kaboutermatrix … 
 
Plaats de kabouters met de juiste spullen op de  
goede plaats in het rooster. 
 
 
 
 
 

Kabouter Lipton maakt eikeltjesthee … 
 
Voor ieder kopje thee is één eikeltje nodig. 
Tel de kopjes thee. Knip de plaatjes met de eikels  
uit en kleef telkens evenveel eikeltjes naast het 
aantal theekopjes. 
 

Kaboutermutsen in een rijtje … 
 
Kleur de mutsen van de kabouters in het juiste 
patroontje. 
Het eerste blaadje is per 2, het tweede blaadje 
per 3. 
 
 

Eekhoorntjes op hun plaats … 
 
Kijk waar de bollen staan tov de paddenstoelen. 
Knip nu de eekhoorns uit en kleef ze op de juiste 
plaats.  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Eekhoornpuzzeltjes … 
 
Knip op de stippellijnen en kleef weer op. 
Je kan ook eerst kleuren, daarna knippen en  
weer opleven. 
 
 

Op een grote paddenstoel  … 
 
Laat dit traditioneel, vrolijke kinderliedjes niet  
verloren gaan en zing er op los met je kleutertjes. 
Het liedje wordt weergegeven in verschillende 
formaten zodat je het op verschillende manieren  
kan inzetten. 
 
 
 
 
 
 
 

VEEL KABOUTERPLEZIER!  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