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WERKBUNDEL VOOR DE 3E KLEUTERKLAS 

Printvriendelijke werkbundel met oefeningen binnen verschillende domeinen 

 

Overzicht : 

1. Vormen herkennen, turven, tellen  

(mogelijke vragen en opdrachten bijgevoegd) 

Benodigheden : Pag 5, 6 en 7, een dobbelsteen, 

een pionnetje (steentje, blokje …) 

Oefening voor 1 kleuter : 

Gooi met de dobbelsteen, verplaats de pion,  

benoem de vorm waar je op terecht komt. Kleur een bolletje op het  

scoreblaadje. Ga zo verder tot het einde. Welke vorm is er gewonnen? 

Neem het vragenblad er bij en stel vraagjes aan je kleuter. 

2. Cijfers herkennen, turven, tellen 

(mogelijke vragen en opdrachten bijgevoegd) 

Benodigheden : Pag 8, 9 en 10, een dobbelsteen, 

een pionnetje (steentje, blokje …) 

Oefening voor 1 kleuter : 

Gooi met de dobbelsteen, verplaats de pion,  

benoem het cijfer waar je op terecht komt. Kleur een bolletje op het  

scoreblaadje. Ga zo verder tot het einde. Welk cijfer is er gewonnen? 

Neem het vragenblad er bij en stel vraagjes aan je kleuter. 
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3. Letters herkennen, turven, tellen  

(mogelijke vragen en opdrachten bijgevoegd) 

Benodigdheden : Pag 11, 12 en 13, een dobbelsteen, 

een pionnetje (steentje, blokje …) 

Oefening voor 1 kleuter : 

Gooi met de dobbelsteen, verplaats de pion,  

benoem de letter waar je op terecht komt. Kleur een bolletje op het  

scoreblaadje. Ga zo verder tot het einde. Welke letter is er  

gewonnen? 

Neem het vragenblad er bij en stel vraagjes aan je kleuter. 

 

4. Letters uitknippen, opkleven, woordjes maken 

Benodigdheden : Pag 14, 15, 16 en 17, schaar, lijm 

Oefening voor 1 kleuter :  

Kijk naar de afbeelding. Wat is het? Een zon? Het woordje “zon” staat 

er onder, zoek op het letterblaadje de letters van zon, knip ze uit en  

kleef ze op de juiste plaats in de vakjes. 

 

 

5. Woordjes overtrekken met potlood 

Benodigdheden : Pag 18, 19 en 20, een potlood 

Oefening voor 1 kleuter. 

Kijk naar de afbeelding? Welk woordje denk je dat er staat? 

Neem je potlood en teken voorzichtig de woordjes na. 

Kun je nu de woordjes ook eens helemaal alleen naschrijven 

op een leeg blaadje? 
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6. Rangschikken van klein naar groot en van groot naar klein 

Benodigdheden : Pag 21 en 22, kleurpotloden, schaar, lijm 

Oefening voor 1 kleuter. 

Geef de slakken en de beren een mooi kleurtje met je potloden. 

Knip eerst de slakken uit, mooi op het stippellijntje. 

Kijk naar de bolletjes. De pijl bij de slak gaat van de kleine bol naar 

de grote bol. Zo moeten de slakjes ook staan. Kleef de slakjes op  

van klein naar groot. 

Knip nu de beren uit. Kijk naar de bolletjes bij de beren. De pijl bij de  

beer gaat van de grote bol naar de kleine bol. 

Zo moeten de beren ook staan.  

Kleef de beren op van groot naar klein. 

 

 

7. Afbeeldingen ordenen op basis van grootte en plaats 

Benodigdheden : Pag 23 en 24, kleurpotloden, schaar, lijm 

Oefening voor 1 kleuter. 

Geef de ijsjes en de cupcakes een mooi kleurtje met je potloden. 

Knip eerst de ijsjes uit, mooi op het stippellijntje. 

Kijk nu naar de bolletjes op het andere blaadje. 

Ze zijn niet allemaal even groot en staan kriskras  

door elkaar. Zo moeten de ijsjes ook staan. Kijk heel goed en kleef de 

ijsjes op net zoals de bolletjes staan. 

Doe nu net hetzelfde met de cupcakes. 
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8. 1 meer, 1 minder 

Benodigdheden : Pag 25 en 26, schaar, lijm 

Oefening voor 1 kleuter. 

Knip op het knipblaadje (met het schaartje) alle vakjes met 

appeltjes uit. 

Kijk nu goed naar de appeltjes op het eerste blaadje. 

Hoeveel tel je er? 2? 

Ok, nu gaan we zoeken naar het plaatje waar er één appeltje 

MINDER opstaat. Heb je die gevonden? Goed zo, kleef die maar 

op bij –1. 

Nu gaan we het plaatje zoeken met één appel MEER  dan 2. 

Goed zo, 3 is juist. Kleef die maar bij +1 

Doe zo verder voor alle appels. 

 


