
 

 

 

 

Weekrooster thema moederdag  

Mama kwijt 

 

Maandag: 

- Verhaal beluisteren: Mama kwijt  

De peuters kijken en luisteren naar het digitaal verhaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=zPtxFyeDerU 

 

                                     
 

Tip: probeer de dieren mee uit te beelden.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPtxFyeDerU


 

 

 

Dinsdag: 

- Koekjes bakken  

In de volgende link vind je alle info voor het bakken van de koekjes. 

https://www.zandkoekjes.net/recept/koekjes-bakken-peuters/ 
 

- Gezond alternatief 
Smeer of beleg een bruine boterham met iets gezonds. 

Snij er dan vleugeltjes in net zoals mama Uil. 

Geef de uil ogen van komkommerschijfjes en rozijntjes. 

En nu nog een wortelbekje en de uil is klaar om opgegeten te worden! 

https://www.zandkoekjes.net/recept/koekjes-bakken-peuters/


 

 

Woensdag: 

- Wiskunde  

o Instructiefilmpje: 

De peuters bekijken eerst het instructiefilmpje via volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iVaf6CGjsJI&feature=youtu.be  

 

o Plaatsbepalingen: 

Zoek een boom of struik en neem een knuffel mee.  

Nog leuker is, indien mogelijk, een figuur uit het verhaal.  

Alternatief: teken een boom op een groot papier en hang deze op waar uw 

kind er zelf aan kan + teken een figuurtje op een gekleurd stuk papier en knip 

deze uit. 

o Geef uw kind de volgende instructies: 

o Zet de uil beneden op de grond. 

o Zet de uil op een tak.  

o Zet de uil onder een tak.  

o Zet de uil hoog in de boom. 

o Zet de uil laag in de boom. 

 

o Daarna geef jij de uil of een ander figuurtje een plaats. En vraag je aan uw kind 

waar het zit. Als dit niet lukt laat je uw kind het figuurtje plaatsen en benoem 

jij waar het zit.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVaf6CGjsJI&feature=youtu.be


 

 

Donderdag: 

- Schilderen met takken.  
Zoek enkele takken en laat uw kind hiermee schilderen op een groot blad papier. 

Indien u geen verf heeft kan u altijd met modder schilderen, ze zullen dit niet erg 

vinden.  Modder maak je door wat aarde met water te mengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag:  

- Veilig vallen  
Uil valt uit de boom en moet veilig leren vallen.  

Zoek dingen waar uw kind onder begeleiding mag van springen/vallen.  

Zorg ervoor dat de situatie duidelijk is dat ze dat nooit alleen mogen doen.  

Daag ze maar uit en verleg samen nieuwe grenzen.  

Laat ze zelf ook eens zoeken waar ze nog durven van springen.  

Begin heel laag en bouw zo samen het vertrouwen op wat lukt en wat niet.  

- Enkele voorbeelden:  

o Uit de zetel springen op enkele kussens. 

 

o Van een stoel springen. 

 

o Zet een stoel naast het bed en laat ze veilig op het bed landen.  

 

 



 

 

Extra links om te bekijken:  

• Liedje mama kwijt:  

https://www.youtube.com/watch?v=A8Bldp0BiBk  

 

• Een knutselideetje: 

 

 

• Het verhaal wordt op een andere manier verteld:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAc1Be8XU_c  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8Bldp0BiBk
https://www.youtube.com/watch?v=WAc1Be8XU_c

