
	 	

Activiteit 1
	 	 	 	 	 Waarnemen  Ik kijk en ik knuffel

1 De	kleuters	kunnen	gevoelens	herkennen,	ze	ervaren	hoe	fijn	het	is	om	te	knuffelen.	
(16)	(WO	3.1)

2	 De	kleuters	tonen	hoe	graag	ze	hun	knuffelbeestje	zien.	(16)	(WO	3.1)

3 De kleuters kunnen gevoelens uitdrukken door lichaamstaal (non-verbaal).	(16)	

(WO	3.1)

4 De kleuters kunnen spontaan en globaal geobserveerde houdingen en bewegin-
gen imiteren.	(19)	(MV	4.2)

*	 Voor	elke	kleuter	zijn	eigen	knuffel
*	 De	knuffel	van	de	leid(st)er

Laat	enkele	dagen	op	voorhand	aan	de	ouders	weten	wanneer	je	rond	knuffels	zult	
werken.
Voorzie	een	knuffel	voor	de	kleuters	die	hun	eigen	knuffel	niet	meebrengen.
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Activiteit 18 BC 2   Ik mag knuffelen



Vooraf

1
Introductie
Knuffels

2
Kern

De	meeste	kleuters	zijn	onafscheidelijk	met	hun	knuffel	verbonden.	Ze	krijgen	in	deze	
activiteit	volop	de	kans	om	hem	te	knuffelen.	

Alle	kleuters	mogen	met	hun	knuffel	op	de	schoot	in	de	kring	gaan	zitten.	
Jij	zegt:	‘Dit	is	mijn	knuffelbeer	en	hij	heet	Louis.	Ik	heb	hem	lang	geleden	van	mijn	
mama	gekregen	en	hij	slaapt	bij	mij	in	bed.'

2.1 De kleuters vertellen over hun knuffel

De	kleuters	die	willen,	mogen	iets	over	hun	knuffel	vertellen.	Je	helpt	eventueel	door	
concrete	vragen	te	stellen	zoals:	‘Welke	knuffel	is	dat?	Heb	je	hem	gekregen?	Van	
wie?	Zie	jij	je	knuffel	graag	?	Hoe	heet	jouw	knuffel?’

2.2 De kleuters knuffelen

Je	zegt	dat	jij	ook	veel	van	je	knuffel	houdt	en	dat	je	dat	wilt	laten	zien:	je	drukt	hem	
tegen	je	aan	en	streelt	hem.	Willen	jullie	ook	knuffelen?	De	kleuters	knuffelen	elk	op	
hun	eigen	manier.
Je	doet	ook	andere	handelingen	voor	en	je	verwoordt	wat	je	doet:	over	de	rug	aaien,	
de	buik,	het	kopje	…
‘Zullen	we	eens	aan	zijn	oren	kriebelen?	Heel	voorzichtig!
Laten	we	de	knuffel	met	zijn	poten	wuiven?	Zijn	staart	kwispelen?	
Hop,	hop,	knuffel	in	galop.'

2.3 Knuffels ordenen

Hebben	jullie	allemaal	dezelfde	knuffel?	Zullen	we	eens	zoeken	welke	knuffels	er	sa-
men	passen?	De	kleuters	geven	zelf	de	criteria	aan.	Misschien	willen	ze	de	knuffels	
soort	bij	soort	samenbrengen:	alle	beren,	alle	popjes	…	Of	willen	ze	rekening	houden	
met	de	kleur	van	de	vacht:	alle	witte	knuffels	samen,	alle	bruine	…		
Ze	verwoorden	waarom	bepaalde	knuffels	samen	passen.	

2.4 Knuffels weer in hun bedje 

Sstt	…	Van	al	dat	knuffelen	is	knuffel	in	slaap	gevallen.	De	kleuters	leggen	de	knuffel	
voorzichtig	in	bed.	Misschien	hebben	sommige	kleuters	het	moeilijk	om	van	hun	knuf-
fel	te	scheiden.	Je	vertelt	dat	de	scheiding	maar	tijdelijk	is.	

2.5 Als afsluiter 

‘Gaan	we	elkaar	ook	eens	knuffelen?	Wie	wil,	mag	met	een	vriendje	knuffelen.’	

9BC 2   Ik mag knuffelen
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3
Evaluatie  
en reflectie

4
Tips

3.1 Ik blik terug

Proces	
-	 Vonden	de	kleuters	het	knuffelen	fijn?	Wat	was	ontroerend?

Product 
-		 Waren	alle	kleuters	actief?	Durfden	ze	hun	gevoelens	te	tonen?	Konden	ze	de	be-

wegingen	nadoen	na	ze	eerst	te	hebben	geobserveerd?

3.2 Ik kijk naar de kleuters

Ik	kijk	in	het	bijzonder	naar	…

Doel 3. De kleuters kunnen gevoelens uitdrukken door lichaamstaal (non-verbaal).
Doel 4.  De kleuters kunnen spontaan en globaal geobserveerde houdingen en be-

wegingen imiteren.

Deze	doelen	vind	je	in	de	observatielijst	bij	…

Emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling

16  gevoelens uitdrukken en verwerken
19  rollen spelen

P 1K 2K 3K

gevoelens uitdrukken door lichaamstaal (non-ver-
baal)

X

spontaan en globaal geobserveerde houdingen en 
bewegingen imiteren

1K X

Ik observeer
-	 	Een	kleuter	houdt	de	

knuffel	dicht	tegen	
zich	aan	maar	voert	
geen	enkele	bewe-
ging	uit.

-	 	Een	kleuter	weigert	
zijn	knuffel	in	bed	te	
stoppen.

Ik remedieer
-	 		Ik	vraag	hem	of	ik	zijn	knuffelbeest	mag	knuffelen	

en	of	hij	dat	ook	eens	wil	doen:	‘Zullen	we	het	samen	
doen?’

-	 	Ik	vraag	hem	of	zijn	knuffel	nog	niet	moe	is	en	zeg:	
‘Dan	mag	jij	jouw	knuffel	nog	even	verder	knuffelen.’

-	 	Je	kunt	het	‘knuffelvers’	van	activiteit	2	bij	deze	activiteit	inoefenen	door	tijdens	
het	knuffelen	het	versje	steeds	te	herhalen.

10 BC 2   Ik mag knuffelen
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Activiteit 2
	 	 	 	 	 Taal en drama Versje Knuffelbeertje

1	 De	kleuters	kunnen	kijken	en	luisteren	naar	de	leid(st)er	die	een	versje	opzegt.		
(73)	(LO	1.39)	

2 De kleuters kunnen bij versjes stilletjes en verlegen meedoen met de leid(st)er of 
met andere kleuters. (73)	(WO	3.3)

3 De kleuters kunnen actief meedoen met versjes.	(73)	(N	2.13)

*	 Versje	(bijlage	1	pagina	15)
*	 Een	knuffelbeer	voor	de	leid(st)er
*	 Beren	in	de	knuffelhoek

Kies	een	knuffelbeer	die	nieuw	is	voor	de	kleuters	en	verpak	hem.
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Activiteit 212 BC 2   Ik mag knuffelen

Vooraf

1
Introductie
Pakje met beer

2
Kern

Beer

Knuffel voor elke kleuter

Bijlage 1 pagina 15

De	kleuters	zijn	vertrouwd	met	verschillende	
knuffels.	
Vandaag	kiezen	we	de	beer	uit.

Je	vertelt	de	kleuters	dat	je	een	geschenk	gekregen	hebt	en	dat	je	heel	nieuwsgierig	
bent	wat	het	is.	Je	vraagt	of	ze	het	ook	willen	weten	en	toont	het	pakje.	De	kleuters	
raden	wat	het	zou	kunnen	zijn.	Een	kleuter	maakt	het	pakje	open.	
De	andere	kleuters	vertellen	wat	ze	zien.
Jij	zegt:	‘Dat	is	een	schat	van	een	beer	en	hij	is	van	mij.'

2.1 Het versje voorzeggen

Je	neemt	de	beer	in	je	armen	en	wiegt	hem	heen	en	weer.

Je	zegt	het	versje	op:

Beertje, beertje, schat van mij.
Dikke knuffel, maak me blij.

Bij	de	tweede	zin	geef	je	de	beer	een	knuffel	en	glimlach	je.

2.2 Het versje nazeggen

Een	kleuter	mag	de	beer	vasthouden.	Terwijl	jij	het	versje	opzegt,	mag	hij	wiegen,	
knuffelen	en	blij	kijken.

2.3 Alle kleuters doen mee

De	kleuters	nemen	hun	eigen	beer	of	knuffel	of	ze	kiezen	er	één	uit	in	de	knuffelhoek.	
Ze	voeren	de	bewegingen	uit,	terwijl	jij	het	versje	opzegt.
Je	vraagt	of	de	kleuters	meedoen	met	het	versje.	
Ze	proberen	het	op	te	zeggen	samen	met	jou.
Indien	ze	willen,	mogen	ze	de	naam	aanpassen.	In	plaats	van	beertje	zeggen	ze	
bv.	muisje,	poesje,	popje	…
‘Durft	iemand	samen	met	een	vriendje	of	met	mij	het	versje	op	te	zeggen?'	

2.4 Als afsluiter

Je	toont	de	tekening	en	hangt	die	op.	
De	kleuters	vertellen	er	iets	bij.	
Ze	zeggen	nog	eens	het	versje	op.
Ze	leggen	de	beer	terug	in	zijn	bedje.	
Ze	geven	een	applaus	voor	dit	mooie	versje.
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3
Evaluatie  
en reflectie

4
Tips

3.1 Ik blik terug

Proces	
-	 Waren	de	kleuters	geboeid	door	het	ritme	en	de	bewegingen	bij	het	versje?	

Durfden	ze	mee	te	doen?

Product 
-		 Konden	de	kleuters	het	versje	mee	opzeggen?

3.2 Ik kijk naar de kleuters

Ik	kijk	in	het	bijzonder	naar	…

Doel 2.  De kleuters kunnen bij versjes stilletjes en verlegen meedoen met de 
leid(st)er of met andere kleuters.

Doel 3.  De kleuters kunnen actief meedoen met versjes.  

Deze	doelen	vind	je	in	de	observatielijst	bij	…

Taalontwikkeling

73   luisteren en spreken verfijnen P 1K 2K 3K

bij versjes en liedjes stilletjes en verlegen meedoen 
met de L of met andere kleuters

X

actief meedoen met versjes 1K X

Ik observeer
-	 	Een	kleuter	blijft	

gefascineerd	kijken	
maar	doet	de	bewe-
gingen	niet	mee.

Ik remedieer
-	 	Ik	vraag	hem	of	hij	samen	met	mij	wil	meedoen.	Ik	

neem	hem	op	de	schoot	en	geef	het	ritme	van	het	
versje	aan.	

Wissel	eens	van	knuffel	als	het	versje	goed	gekend	is.

Laat	de	knuffel	eerst	benoemen	en	pas	dan	de	tekst	aan:
Hondje, hondje, schat van mij …
Muisje, muisje, schat van mij …
…

13BC 2   Ik mag knuffelen
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Bijlage 1
  
e x p r e s s i e

Activiteit 2

beertje, beertje, schat van mij.
dikke knuffel, maak me blij.





	 	

Activiteit 3
	 	 	 	 	 Beeld  Snippers kleven

Een bed voor knuffel
1		 De kleuters kunnen kwast, lijm en papier hanteren. (45) (LO 1.30)	

2 De kleuters kunnen de mogelijkheden ontdekken van materialen en beelden door 
werkstukken te maken. (41) (MV 1.2,1.4)

3 De kleuters kunnen een eenvoudige opdracht begrijpen en uitvoeren met on-
dersteuning van voordoen, meedoen en aanwijzingen. (82) (N 1.3)

*	 Papiersnippers
*	 Behangerslijm
*	 Dikke	kwasten
*	 Een	afgewerkte	doos	
*	 Knuffels			

Beplak een kartonnen doos met papiersnippers en leg er een knuffel in.
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1
Introductie
Afgewerkte doos

2
Kern

Dikke kwast
Lijm
Doos
Snippers 

Je	laat	de	kleuters	het	knuffelbedje	zien	en	vraagt	wie	er	ook	zo’n	doos	wil	beplakken	
als	bed	voor	zijn	knuffel.

2.1 De techniek demonstreren

Je	neemt	de	kwast,	doopt	hem	in	de	lijm,	smeert	hem	uit	over	een	deel	van	de	doos	
en	drukt	er	papiersnippers	op.	
Je	verwoordt	alles	wat	je	doet:
We	doppen	de	kwast	in	de	lijm;
we	smeren	de	lijm	op	de	doos;
we	leggen	de	kwast	even	neer;
we	leggen	de	papiertjes	op	de	lijm;
we	drukken	goed	aan.

Je	smeert	opnieuw	wat	lijm	op	de	doos	en	je	herhaalt	de	handeling.

2.2 De kleuters proberen het zelf maar met ondersteuning

Je	zegt	de	handelingen	voor	terwijl	de	kleuters	meedoen:	
We	doppen	de	kwast	in	de	lijm;
we	smeren	de	lijm	op	de	doos;
we	leggen	de	kwast	even	neer;
we	leggen	de	papiertjes	op	de	lijm;
we	drukken	goed	aan.

Na	elke	handeling	controleer	je	of	de	kleuters	meedoen	en	het	goed	doen.

2.3 De kleuters doen het alleen

De	kleuters	mogen	zelfstandig	het	bedje	beplakken	tot	ze	zelf	vinden	dat	het	‘af'	is.

2.4 Als afsluiter 

Je	ruimt	op	met	de	kleuters:	ze	zetten	de	dozen	op	een	plaats	waar	ze	kunnen		
drogen,	doen	de	papiertjes	in	de	papiermand	en	spoelen	eventueel	de	kwasten.

Als	de	dozen	droog	zijn,	mag	er	een	doekje	in	zodat	de	knuffel	kan	slapen.		
Heeft	je	knuffel	koud?	...	Geef	hem	een	dekentje!	

  
e x p r e s s i e
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Evaluatie  
en reflectie

4
Tips

3.1 Ik blik terug

Proces	
-	 Was	het	leuk	voor	de	kleuters?	Hoe	toonden	ze	dat?

Product 
-		 Konden	de	kleuters	de	handelingen	nadoen,	met	en	zonder	begeleiding?		

Slaagden	alle	kleuters	erin	de	doos	te	beplakken?	

3.2 Ik kijk naar de kleuters

Ik	kijk	in	het	bijzonder	naar	…

Doel 2.  De kleuters kunnen de mogelijkheden ontdekken van materialen en beelden 
door werkstukken te maken.

Doel 3.  De kleuters kunnen een eenvoudige opdracht begrijpen en uitvoeren met 
ondersteuning van voordoen, meedoen en aanwijzingen.

Deze	doelen	vind	je	in	de	observatielijst	bij	…

Muzische ontwikkeling
Ontwikkeling van de zelfsturing

41   muzisch omgaan met materialen en beelden
82    een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en 

afwerken
P 1K 2K 3K

de mogelijkheden ontdekken van materialen en beel-
den door werkstukken te maken

X

een eenvoudige opdracht begrijpen en uitvoeren 
met ondersteuning van voordoen, meedoen en aan-
wijzingen

1K X

Ik observeer
-	 	Een	kleuter	gaat	zo	

op	in	het	smeren	van	
de	lijm	dat	hij	al	de	
rest	vergeet.

-	 	Een	kleuter	smeert	
lijm,	kleeft	er	stukjes	
op	en	haalt	ze	er	op-
nieuw	af.	Hij	smeert	
opnieuw	…

Ik remedieer
-	 		Ik	zeg:	‘Wat	kun	jij	flink	smeren.	Wil	jij	nog	meer	lijm	

smeren?’	Ik	geef	hem	een	eigen	plek,	lijm	en	papier	
zodat	hij	naar	hartenlust	het	materiaal	kan	exploreren.

-	 	Ik	draai	de	doos	op	zijn	kant,	telkens	wanneer	de	
kleuter	de	stukjes	er	begint	af	te	halen.	De	kleuter	
heeft	nu	een	blanco	zijde	zodat	hij	opnieuw	kan	be-
ginnen.	Ondertussen	kan	de	andere	kant	drogen.	

-	 	Geef de kleuters gesloten dozen zodat ze enkel de buitenkant vol kleven.

19BC 2   Ik mag knuffelen

  
e x p r e s s i e

Activiteit 3


