
HERFSTVAKANTIEBUNDEL
Een bundeltje vol activiteiten voor kleuters van de 2e en 3e kleuterklas

1. KABOUTERS EN MUTSEN 
Kijk goed naar het aantal bolletjes op de baard van de kabouters. 
Knip nu de mutsen uit, kijk naar het cijfer en kleef de muts op het 
hoofd van de juiste kabouter. 
Je mag de kabouters natuurlijk ook kleuren. 
 
 

2. VOGELS EN HUN SCHADUW 
Kijk goed naar de vogels.  
Verbind ze nu door met je potlood een 
lijntje te tekenen tot aan hun juiste 
schaduw. 

3. SCHRIJVEN MAAR 
Kijk goed naar de afbeelding. Wat zie je?  
Benoem het woord en neem daarna je potlood. Ga nu mooi over de 
stippellijntjes. Zo, nu heb je het woordje geschreven! 
 

4. UILTJES IN DE HELFT 
Deze uiltjes zijn in de helft geknipt! 
Knip vlug de andere helft uit en kleef ze vlug op bij de juiste uil 
zodat ze zich weer volledig voelen. 
 



5. HERFSTRANGSCHIKKEN 
Knip de eikels uit en kleef ze op van KLEIN naar GROOT. 
Knip de eekhoorns uit en kleef ze op van GROOT naar KLEIN. 
Bij de kabouters en de paddenstoelen kijk je goed hoe groot de 
bolletjes zijn. Kleef telkens de bijpassende kabouter of paddenstoel 
er onder 

6. EEN BLAADJE MEER, EEN BLAADJE MINDER 
Tel de blaadjes van de boom in het midden. Knip nu de bomen op 
het knipblad uit en kleef telkens de boom met één blaadje meer of 
minder naast de boom in het midden. 
 
 

7. HERFSTMATRIXEN 
Combineer de info uit de horizontale en de verticale rij. 
Knip nu het juiste kaartje uit en kleef op de juiste plaats in het 
rooster. 
 

8. MEETRUPSEN 
Knip eerst de meetlat af. 
Kleur eventueel de rupsen in mooie kleuren. 
Knip ze uit. Meet ze door ze op de meetlat te leggen. 
Kleef ze nu op van kort naar lang. 
Begin met de kortste bovenaan bij de korte pijl en ga zo naar 
beneden. 
 



9. HERFSTPUZZELTJE 
Kleur de prent mooi in. 
Knip nu de stukken uit op de stippellijn.  
Kleef ze weer juist op. 
 
 
 

10. KLEUREN MAAR! 
 
 
 
 
 

11. GEZELSCHAPSSPELLETJE: Noten verzamelen! 
Knip de eikeltjes uit en leg ze op hun plaats op het spelbord. 
Gooi om beurt met de dobbelsteen.  
Als je op een eikeltje komt mag je het nemen en bijhouden. 
Ga vooruit met je pion en probeer zoveel mogelijk eikels te 
verzamelen. 
Als alle eikels op zijn probeer je om het eerst naar de finish te gaan. 
Bereik je die als eerste dan verdien je nog een extra eikeltje. 
Als alle spelers de finish bereikt hebben tel je de eikels. 
Wie heeft er de meeste? 
Jij bent de SUPEREEKHOORN! 

 


