
 

 

 

 

 

Weekrooster thema lente 

De krekel die niet tjirpen kon 

 

Maandag: 

- Digitaal verhaal: De krekel die niet tjirpen kon 
 

Klik op de link hieronder voor het digitaal verhaal van de krekel die niet tjirpen kan:  
https://www.youtube.com/watch?v=4234YGb41qk .  

Het verhaaltje kan je verschillende keren herhalen gedurende de week, zodat je tel-

kens kan verwijzen naar het verhaal tijdens de andere activiteiten. 

Daarnaast kunnen jullie ook een educatief filmpje bekijken over krekels en hoe ze tjir-

pen; Klik voor het filmpje op de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hERsL60oG8A  

Het geluid van een krekel kunnen ze horen via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8lfJ4EQ6gyw 

Wie wil kan hierna naar buiten gaan. Welke geluiden horen we? Spreek vooral zelf. 

Benoem zoveel mogelijk de geluiden die jullie horen. Het is nog wat vroeg op het jaar 

voor krekels, maar dat maakt niet uit: het gaat over observeren en benoemen. 

Extra tip is het gebruik van de app: Obsidentify (natuurherkenner). Daarmee kan je 

aan de hand van foto’s beestjes, bloemen en planten herkennen. 
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Dinsdag: 

- Geluiden of muziek maken met vindmateriaal  
 

Zoek een aantal voorwerpen in het huis (bv. Schuurpapier, blokken, papiertjes van 

een koek, …. en maak geluiden zoals de krekels dat doen: door te wrijven tegen el-

kaar, je hand, je nagels, …  Doe dit eerst samen met uw kind.  

Daarna kan je kind zelf op zoek gaan in het huis.  

We beluisteren de verschillende geluiden.  

Benoem zoveel mogelijk de gebruikte materialen.  

Extra geluidenspel 

 
Met een smartphone kan je makkelijk de geluiden opnemen met bijvoorbeeld een dic-

tafoon. Laat uw kind zelf het geluid maken met een materiaal naar keuze.  

Neem zo tot 3 duidelijk verschillende geluiden op.  

Nadien kan je er een luisterspelletje van maken.  

Wat heb je gehoord?  

 

 

 



 

 

Woensdag: 

- Geel + blauw = groen  
 

Gebruik enkel gele en blauwe plakkaatverf. Meng deze en maak groene verf. Probeer 

ondertussen uw kind hierbij te betrekken.  

Gebruik zelf de volgende woordenschat en herhaal deze regelmatig: geel, blauw, 

mengen en groen. Daarna kan je ze het zelf laten benoemen.  

Maak verschillende tinten groen. Ga daarna aan de slag om zelf een krekel te maken 

met een verfvoetafdruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je geen verf?  

Maak er dan een tekening met kleurpotloden van. Teken zelf de voetomtrek en laat 

uw kind dit inkleuren/krabbelen. Je kan zelf ook het “mengen” demonstreren met 

een geel en een blauw kleurpotlood over elkaar heen te kleuren. 

 



 

 

Donderdag: 

- Bewegingsactiviteit met een ballon 

Blaas een ballon op. Laat uw kind eerst een paar minuten vrij met de ballon spelen. 

Stimuleer hen om verschillende bewegingen uit te proberen.  

Aan de hand van volgende foto’s kan je hen daarna verschillende opdrachten geven. 

Enkele voorbeelden:  

• Samen een ballon van de ene kant naar de andere kant van het huis brengen 

zonder dat hij op de grond valt. 

• Een ballon in de wasmand slaan. 

• Met een vliegenmepper op de ballon slaan. 

• 1 ballon op een laken: de ballon zo hoog mogelijk in de lucht schudden. 

• Met een opgerolde stuk krant/papier/karton de ballon van de gang tot in de 

keuken bijvoorbeeld brengen. Zonder hem aan te raken met de handen. 



 

 

 

Vrijdag:  

- Fijne motoriek: de krekel heeft honger 

Knip een figuurtje uit. Liefst in een iets steviger papier of uit karton. 

Perforeer er gaatjes in en geef nu de opdracht om met een “krekel” dit figuurtje op 

te eten door alle gaatjes heen. 

Biedt indien mogelijk verschillende materialen aan: inpaklint, touw, rekker, veter, pij-

penrager,… 

 

 


