
VROEM VROEM !
Themabundel rond “De Auto” voor de Oudste Kleuters

• ZOVEEL WIELEN!
Analyse & synthese, detailherkenning
Bekĳk de kleine details in de wielen.
Knip de grĳze uit en kleef ze bĳ hun zelfde zwarte vriendje

• VRIENDELĲK VOOR DE AARDE
De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame
manieren om zich te verplaatsen vergelĳken
Classificeren.
Bespreek samen met de juf/meester/vriendjes de verschillende
vervoersmiddelen die je ziet.
Welke zĳn goed voor het milieu, welke minder? Waarom?
Kleef ze daarna in de juiste kolom.

• BONTE AUTOMATRIX
Matrix, inzicht verwerven in ruimtelĳke oriëntatie en ruimtelĳke
relaties.
Combineer voor-, achter- en midden van de auto en kleef ze
juist op in het rooster.

www.kleuterkoekjes.be
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• JUIST GEPARKEERD?
Inzicht verwerven in ruimtelĳke oriëntatie en ruimtelĳke
relaties
Bekĳk goed hoe de auto’s geparkeerd staan in het voorbeeld.
Knip uit en kleef ze daarna net hetzelfde op, op de autobaan.

• TRANSPORTSCHRĲVEN
Fĳne schrĳfmotoriek
Overtrek de woordjes met potlood of stift.
Zowel in DRUKLETTERS als ronde schrĳfletters.

• AUTOOTJES KNIPPEN EN TELLEN
Tellen, knippen, samentellen, noteren ...
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 vingers 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.

• AUTOSILHOUETTEN VOLGEN
Fĳne motoriek
Volg het silhouet van de auto’s.
Neem telkens een ander kleurtje en teken zoveel lĳnen als je kan.

www.kleuterkoekjes.be
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• KLEURRĲKE AUTOOTJES
Plaatsbepaling, fijne motoriek,
Bekĳk goed hoe de auto’s geparkeerd staan in het voorbeeld.
Knip uit en kleef ze daarna net hetzelfde op, op de autobaan.

• AUTOKLEUROPDRACHT
Legende volgen, ervaren van begrenzing
Kleur de vlakken in zoals de gekleurde stippen aangeven.

• AUTO KNUTSELEN MET STAPPENPLAN
Een visueel stappenplan zelfstandig uitvoeren
Overtrek de woordjes met potlood of stift.

www.kleuterkoekjes.be

Kleur de auto in zoals het
voorbeeld.

Kleur of schilder de vakjes in. Aangrenzende vakjes mogen
niet hetzelfde kleur hebben.
Knip daarna de auto hieronder uit en plaats de uitsparing
boven de gekleurde vakjes.
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