
Kinderen maken graag tekeningen! Jullie huis hangt waarschijnlijk al vol met kleine krabbels van jullie 

kinderen.  

Het begint bij ongecontroleerde bewegingen en krassen. Steeds worden de bewegingen meer 

gecontroleerd en ontstaan er gesloten vormen, namelijk cirkels.  

Zo kunnen de ‘kopvoeters’ ontstaan: een cirkel met armen, ogen en een mond, daaronder zitten de 

benen.  

❖ Samen in de spiegel kijken  

Kijk samen met je kleuter in de spiegel en benoem de lichaamsdelen 

die je ziet. BV: neus, mond, ogen, wenkbrauwen, oren, haren, nek, … 

Beschrijf ook de kenmerken: je ogen zijn blauw, wat kan je met je 

neus doen? (ruiken), …  

Maak er een spelletje van: duid zelf iets aan en laat je kleuter zo snel 

mogelijk hetzelfde 

aanduiden en 

benoemen.  

De kin en wenkbrauwen 

zijn moeilijkere 

lichaamsdelen die de 

kleuters zelf (misschien) 

nog niet kennen, 

daarom kunnen wij ze 

voor hun benoemen.  

 

 

❖ Spelletje: spiegeltje  

Een leuk, eenvoudig spelletje voor tweetallen:  

Ga tegenover elkaar staan en doe alsof de een het spiegelbeeld 

is van de ander.... 

- Ga in dezelfde houding staan als je spiegelbeeld 

- Probeer verschillende gebaren 

- Lach eens, kijk treurig 

- Tik op je neus, trek aan je oren, …  

- Probeer op een been te staan, welk been moet de ander in de 

lucht doen? 

- Maak danspasjes 

- enz. enz 



❖ Tekenen  

Om een mannetje te kunnen tekenen, moeten de kleuters eerst weten wat ze waar moeten tekenen 

(lichaamsbesef: wat is mijn neus, waar staan mijn ogen, …). Door de bovenstaande oefeningen te doen, 

leren de kleuters hun lichaam beter kennen. Waardoor ze het ook steeds beter kunnen tekenen. Tijdens 

het tekenen kan je kleine tips geven zoals: Kan je mannetje ons al knuffelen? … 

 

❖ Filmpjes:  

Juf Roos – Lichaam: https://www.youtube.com/watch?v=AIMAbIZA2p8  

Liedje mijn lichaam: https://www.youtube.com/watch?v=o59EJMN_OiI  

Liedje Jules – mama kriebelt Jules: https://www.youtube.com/watch?v=-9ASYKgi52Q&gl=BE  

Verhaal ‘mama kriebelt Jules’ : https://www.youtube.com/watch?v=etA3yQlne0k  
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