
Mĳn vriendjes en ik!
Vriendjesbundel voor de Oudste Kleuters & 1e leerjaar

• VRIENDJES IN DE RIJ!

Handelend ruimtelijk redeneren, logische reeksen volgen
Uit dit vriendjeshart zijn enkele kindjes verdwenen en dat willen we
natuurlijk niet.
Knip ze uit en kleef ze terug op.
Volg hierbij de aangegeven logische volgorde.

• BEN JIJ EEN GOEDE VRIEND?

Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties en
er over praten. Zich een mening vormen.
Bekijk de situatiefoto's.
Wat zie je? Wat vind je ervan?
Hoe voelen de kinderen zich? Hoe voel jij je hierbij?
Maakte je dit ook al eens mee?
Praat erover met de juf of met de meester. Praat erover met je vriendjes.
Daarna kun je de handjes uitknippen en de volgens jou best passende
onder de foto's kleven. Geen enkele is hierbij fout.
Het gaat over jouw eigen mening/gevoel.

• IEDEREEN OP ZIJN PLAATS!

Handelend ruimtelijk redeneren zoals bij plaatsbepaling
Niveau 1 (groen)
Deze vriendjes moeten op hun plaats staan.
Kijk goed waar de groene vinkjes staan.
Plaats daar het juiste kindje.
Geef ze op die manier allemaal hun juiste plaats.
Niveau 2 (rood)
Hier staan niet overal groene vinkjes maar ook rode kruisjes. Op deze
kruisjes mogen geen kindjes staan. Denk goed na en geef de kindjes op
die manier allemaal hun juiste plaats.

www.kleuterkoekjes.be
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• DE VRIENDSCHAPSBAND

Voorbereidend lezen, letterherkenning (2 versies: kleine
leesletters + grote drukletters)
Op de vriendschapsbandjes staan lieve woorden.
Knip de letters uit en kleef ze juist op onder de armbandjes.

• OP MIJ KUN JE REKENEN ... Knip & tel

Tellen, knippen, samentellen, noteren

• De “V” van “VRIENDSCHAP”

Voorbereidend lezen, voorbereidend schrijven, letters traceren.
2 versies: kleine schrijfletters + grote drukletters)
Kleef de vriendjes uit en kleef ze telkens op de juiste
overeenkomende letter in de grote letter “V”.
Traceer daarna de ‘vriendschapsletters’.

• DIKKE VRIENDJES JUMBOLINO SPEL

Gezelschapspelletje, traceren, dobbelsteenbeeld matchen
Laat de kinderen om beurt met de dobbelsteen gooien.
Volgens het aantal ogen dat ze gooien mogen ze een handje traceren.
Laat hen de juiste kleur gebruiken.
Wie het eerste alle delen heeft getraceerd is de winnaar.
Kopieer evenveel exemplaren als er deelnemers zijn.

www.kleuterkoekjes.be

Knip eerst op de horizontale kniplijnen tot aan de rode streep.
Kijk daarna naar de pijlen en het cijfer die ervoor staat.
Knip nu evenveel figuurtjes af.
Als je de cijfers nog niet zo goed kent kun je kijken naar de handjes
en de vingertjes tellen.
Hoeveel figuurtjes blijven er na het knippen nog over?
Teken nu op het stippellijntje in het midden evenveel bolletjes
als het aantal figuurtjes dat je nog over hebt.

+ nog enkele kleur-
verf ... prenten!
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