
CARNAVAL
Activiteitenbundel voor de Oudste Kleuters

• Ontcijfer de code en vind de carnavalshit
Bij ieder muziekteken hoort een letter. Schrijf de juiste letter
onder het juiste teken. Als je het goed gedaan hebt zie je
dat de fanfare een vrolijke carnavalshit speelt.
Als de juf nu de QR-Code ook nog even scant en de link
naar YouTube volgt dan kun je lekker even shaken!
Bestand zowel in drukletters, leesletters als schrijfletters
bijgevoegd.

• 12 knotsgekke verschillen
In deze kleurrijke carnavalscirkels zitten 12 verschillen.
Laat de kinderen schijfjes op de cirkels leggen, of op de
sterretjes, of laat ze de sterretjes kleuren.

• Gooi en traceer een zotte snoet
Laat de kinderen om beurt met de dobbelsteen gooien.
Volgens het aantal ogen dat ze gooien mogen ze een
onderdeel van hun carnavalssnoet traceren. Laat ze de
juiste kleur gebruiken.
Wie het eerste alle delen heeft getraceerd is de winnaar.
Er zitten 6 verschillende platen in. Maar misschien is het
handiger om het met maximum 4 kinderen te spelen om
wachttijden te vermijden.

www.kleuterkoekjes.be



• Hoedje van, hoedje van ...
Dezelfde hoed vanuit verschillende gezichtspunten.
Knip de hoeden uit en kleef ze naast zijn identieke partner.

• Ga je mee, ga je mee naar het circus ...
Alle artiesten in het circus hebben hun eigen plaats op hun
eigen kruk.
Volg vanaf ‘Start’ de pijltjes en kom zo op het cijfer terecht
waar de betreffende artiest moet staan.
Knip de artiesten uit en kleef ze op de juiste krukjes.

• Samba!
Enkele mooie Braziliaanse carnavaldanseressen zijn gek op
pluimen. Ze willen er elk 2 extra.
Tel de danseressen en geef hen elk 2 pluimen.
Knip de pluimen uit en kleef op.

• Carnavalkleuren met symmetrie
2 kleurplaten om symmetrisch in te kleuren (2 niveaus) en
ook nog een gewone kleurprent.

VEEL PLEZIER!
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