
Spelletjes spelen, ook iets wat de kleuters vaak leren in de kleuterklas. Samen iets bereiken, je beurt 

afwachten, gooien met de dobbelsteen, het hoort er allemaal bij. 

Hier tonen we enkele spelletjes die je thuis ook kan uitproberen zonder te veel materiaal te gebruiken. 

 

* MEMORY: - ga op zoek naar potjes, bekers, dekseltjes,… waar iets onder kan. (liefst allemaal dezelfde) 

                       - zoek (kleinere) voorwerpen en neem er 2 van elk; 2 stenen, 2 elastieken, 2 wasknijpers 

                          2 blaadjes, … (start met 5 verschillende voorwerpen) 

                        - leg ze op de tafel, bespreek ze en zoek dezelfde 

                        - zet telkens op 1 voorwerp een potje en mama/papa houdt de andere voorwerpen bij 

                          zich 

                        - toon 1 voorwerp en laat je kleuter het andere zoeken onder een potje. 

                        - als dit goed gaat kan je de voorwerpen verdelen, eentje links, eentje rechts en plaats op 

                          alle voorwerpen een potje terwijl je kleuter kijkt  

                        - hef nu één potje aan de ene kant omhoog en zoek hetzelfde aan de andere kant. 

                        - zijn ze hetzelfde dan mag je de voorwerpen houden, zijn ze niet hetzelfde dan zet je de 

                          potjes er terug op en is de volgende aan de beurt. 

➔ Ipv een voorwerp kan je er ook een tekening onderleggen, maak dan eerst 2 dezelfde 

tekeningen (een bloem, een zon, een mannetje, of gewoon een geel papiertje, een 

blauw, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 * VLIEGENMEPPERSPEL:  

                          - bijna iedereen heeft wel een vliegenmepper thuis, haal deze er even bij. Heb je er  

                            meerderen? Nog beter! Hoe meer meppers, hoe meer mensen er mee kunnen spelen! 

                          - je kan de voorwerpen, tekeningen of kleurenkaartjes van het memoryspel opnieuw 

                            gebruiken  

                          - leg ze op de tafel en bespreek ze samen, wat zie je, hoe noem je dat, welke kleur heeft 

                            het, … 

                          - deel de vliegenmepper(s) uit  

                          - één iemand toont of noemt een voorwerp of kleur dat op tafel ligt 

                          - de anderen proberen om het snelst op dit voorwerp of kleur te meppen. 

                          - laat je mepper liggen, zo kan je goed zien wie er het eerste was. Deze mepper ligt  

                            vanonder 

                          → i.p.v. een vliegenmepper te gebruiken kan je ook met je handen slaan maar dit is  

                               misschien minder aangenaam ;) 

  

 

 

 

 

 

* Spelletjes spelen is goed voor heel wat ontwikkelingen! Probeer ze stap voor stap aan te brengen: vrij 

spelen met het materiaal → bespreken en eenvoudig 1 regel aanbrengen → uiteindelijke spel spelen met 

de nadruk op samen iets bereiken.  

Veel spe(e)lplezier! 

 

 


