
THEMA: HET KLEURENMONSTER 

2e 3e 
- Kleurenmonster 

maken: afbeelding 

inkleuren met 

verschillende 

kleuren + 

toepassen van 

verschillende 

technieken (Juf 

Ann) 

 
 
- Werkblad:  

Welk gevoel hoort 

bij de 

situatieprenten? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Tafereel uit het 

boek namaken 

 

Juf Annelies: Boos - 

Bang - Verdrietig 

 

Juf Sarah: Verliefd - 

Blij - Rustig 

 
 
 
 
- Werkblad: Emoties 

+ kleur + Monster 

 
 
 
 
- Werkblad: Richting 

Kijk goed naar de 

spoken. Welke pijl 

zie je op de 

spoken? Kleur de 

spoken in het juiste 

kleur. 

    

    

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KLASSIKALE ACTIVITEITEN 
THEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gericht luisteren/kijken/zoeken: Juf zegt een 
aantal kenmerken en de kleuters moeten  het 
juiste monster zoeken  

GODSDIENST - Verhaal: Het kleurenmonster + pop-up verhaal 
- Kringgesprek rond gevoelens 



- Doos vol gevoelens 
- Jezusbeeld: Jezus is bang/blij/boos/verdrietig 
- Ritueel: Elke dag een voorwerp zoeken in de 

klas in de kleur van de kleuter hun gevoel 
Geel: Blij / Groen: Rustig / Rood: Boos / Zwart: 
Bang / Blauw: verdrietig 

MUZISCHE ACTIVITEITEN  - Figurenspel 

PRENTENBOEKEN - Het kleurenmonster 
- De kleur van emoties (pop-up) 

VERJAARDAGEN - Warre is jarig op 17 september (Juf Sarah) 
- Nele is jarig op 22 september, we vieren haar 

verjaardag op 21 september (Juf Annelies) 

- Emilia is jarig op 25 september (Juf Sarah) 

 
 

KRINGACTIVITEIT 2e KLEUTER 
WISKUNDE - Begrippen: lang, kort, langer, korter, langste en 

kortste 

PRENTENBOEKEN - Blauwtje en geeltje + op een speelse manier 
kleuren mengen (Juf Ann) 

MEDIA - Foto’s bekijken van boze mensen + Zelf boze 
foto’s maken (verwerking in een filmpje met 
muziek) 

THEMA - A.d.h.v. foto’s een bepaald gevoel herkennen 
(Juf Ann) 

- Kringgesprek over kleuren in de natuur (Juf 
Ann) 

 
 

KRINGACTIVITEITEN 3e kleuter 
PISTACHE - Herhaling Pistache à l’école + voorwerpen uit 

het verhaal aanbrengen en benoemen in het 
Frans 

MUZISCHE ACTIVITEITEN - Dramatiseren van de gevoelens 

VOORBEREIDING 1e LEERJAAR - Rijmen a.d.h.v. memoryspel 
Rood – Brood          Paars – Laars  
Groen – Schoen      Blauw – Pauw  
Zwart – Hart            Geel – Kameel  
Bruin – Tuin             Grijs – Ijs 

COÖPERATIEVE WERKVORM - Een rijmvriendje zoeken: Elke kleuter krijgt een 
rijmkaartje. De kleuters gaan op zoek naar een 
kleuter die een kaartje heeft die past bij hun eigen 
kaartje. 

THEMA - Prenten van gevoelens sorteren 

PLUKVERHAAL - Vervolgverhaal “De stampertjes” & “Duizeltje” (Juf Ann) 

 


