
MONSTERBUNDEL
Activiteitenbundel voor Kleuters vanaf 4 jaar

• WELKOM IN CRECHE “HET VROLIJKE MONSTERTJE”
Combinatieoefening.
De ondeugende babymonstertjes moeten naar bed maar
hebben daar geen zin in. De kleuters moeten de kinderjuf
even een handje helpen.
Kijk naar de broekjes en het kussen én het attribuut op het
bed. Knip de monstertjes uit en kleef ze op het juiste bedje.

• MONSTERLOVE
Visuele discriminatie.
De monstertjes zijn verliefd en willen samen in hetzelfde
huisje wonen.
De zwarte monstertjes hebben telkens dezelfde witte
wederhelft. Knip de monstertjes uit en kleef ze op. De witte
in het zwarte deel van het huisje, de zwarte monstertjes in
het witte deel van het huis.

• MONSTERPARTY
Teloefening.
Er is een leuke monsterparty aan de gang en van al dat
dansen gaan de monstertjes erg zweten.
En dan moet je natuurlijk water drinken.
Voor ieder zweetdruppeltje moeten ze een flesje water
drinken. Tel de zweetdruppels op de monsters. Knip daarna
evenveel flesjes water uit en kleef ze naast het juiste
monster.

Bij al deze oefeningen zit telkens ook een oplossingskaart
zodat de kleuters én de juf het resultaat snel kunnen
checken.
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• SWEET DREAMS COME TRUE ...
Plaatsbepaling.
Ons monstertje wil een dutje doen maar ligt vreselijk te
woelen. Op, onder, voor, achter, naast ... zijn kussen.
Kijk goed waar de ster steeds staat tov het grijze balkje en
kleef de monstertjes juist op.

• BOEM!!! HAREN KWIJT!
Beeldende opvoeding, ademhaling controleren.
Na een ontploffing is dit monster al zijn wilde haren verloren.
Geef de kleuters een rietje, wat ecoline of andere
waterachtige verf en laat hen de haren “terug blazen”.
Je kan het in het zwart doen maar natuurlijk ook kiezen voor
vele kleuren. Indien het blazen te lastig wordt kun je de
kleuters ook het rietje laten gebruiken om strepen te
tekenen met de verf.

• MONSTERMAMA KWIJT
Ruimtelijke begrippen.
Het zeemonstertje wil naar zijn mama hoog in de zee.
De kleuters knippen de monstertjes uit en kleven ze op van
laag naar hoog. Begin bij het rode kruisje.
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• KNUTSEL EEN MONSTER!
Een stappenplan volgen.
Volg het stappenplannetje en kleur, knip, kleef, knutsel ... zo
je eigen monstertje. Je hoeft de kleuren die op het
stappenplan staan natuurlijk niet te volgen als je dat niet wil.

• MONSTERVERSIERINGEN
Fijne schrijfmotoriek.
Traceer de kleine vormen op het monster met stift of potlood
in vele kleuren.
Of versier je monstertje helemaal zoals je het zelf wil.

VEEL MoNsTeRpLeZiEr!
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