
Thema augustus: Kleuren en vormen 

Reuzengroep 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan: 

 Week 32: Kleuren en vormen sorteren. 

We hadden uit de blokkendoos blokken gepakt met verschillende kleuren en vormen. Die 

hebben we op een rij gelegd, en gekeken welke kleuren en vormen alle kinderen al kenden. 

Daarna zijn de blokken door elkaar gegooid, en mochten ze steeds het goede vormpje of 

kleurtje in een doosje gooien. Als laatst hadden we nog een spelletje waarbij de kinderen het 

plaatje mochten benoemen en zeggen welke 

kleur het zou hebben. Het was erg mooi om te 

zien hoe ver alle kinderen waren hiermee. De 

ene was nog heel erg de kleuren en vormen aan 

het leren, de ander kon al wel alles benoemen, 

maar wist bijv. niet welke kleur een kikker had, 

en de oudste kinderen konden gewoon alles 

bijna foutloos meedoen. Licht en donker blauw 

en groen zaten ook tussen de blokken, die 

vonden ze allemaal wel heel erg moeilijk. 

 Week 33: Stoepkrijten. 

Het krijten vonden ze erg leuk. Sommigen konden alle vormen en kleuren foutloos 

opnoemen, terwijl voor de kinderen van 2,5 jaar het nog een hele goede oefening was om de 

kleuren en vormen te oefenen. Er was er zelfs één die zelf vormen probeerde te krijten. 

 Week 34: Vormen hapjes. 

Omdat het met de boodschappen beter uit kwam, hebben we deze activiteit omgeruild met 

die van de volgende week. Ze hebben heel goed geholpen met het in stukjes snijden van de 

appel. Ze begrijpen nu ook allemaal al beter dat als we een kook activiteit doen, ze er niet 

van mogen eten. De worstjes hebben ze zelf mogen oprollen, de appelflapjes waren wat te 

moeilijk voor ze. Ze hebben daarna heerlijk zitten smullen! 

 Week 35: Mozaïek poppetjes. 

Deze activiteit sloot ook erg goed aan op de leeftijdsgroep. De net 2,5 jarigen snapten wat de 

bedoeling was, maar waren motorisch nog niet zo ver dat ze het heel precies konden 

opplakken. De grotere zag je ook echt hun best doen om de vormpjes netjes op het 

voorbeeld te plakken. 

 
Rick’s feestje 

We zijn begonnen met een knutselactiviteit: de kinderen hebben een vormengezichtje gemaakt. Als 

gezicht mochten ze een rondje opplakken, waarvan ze zelf ook de kleur konden uitkiezen, en met 

vormpjes zoals een driehoek, rechthoek, enz. konden ze de oogjes, neus en mond maken. Tijdens 

deze activiteit  hebben we aan de hand van boekjes over kleuren en vormen steeds vragen gesteld 

aan de kinderen welke kleuren en vormen ze zagen. Een leuke manier om de kleuren en vormen 

kennis verder te ontwikkelen.  



Daarna hebben we een verhaaltje voorgelezen over de 

kleurentovenaar. De kindjes vonden dit heel erg 

interessant, ze mochten aan het einde van het verhaaltje 

een toverspreuk op noemen. Zelf het eten en drinken was 

leerzaam. De kinderen moesten eerst raden welke vorm 

het spekje had en als ze het goed hadden mochten ze het 

spekje lekker opeten! 

 

Buiten hebben we met de bal gevoetbald en gegooid, wat de kinderen leert over de functionaliteit 

van vormen. Het benoemen van de kleuren van de bloemen, planten en voorwerpen in de tuin vond 

iedereen ook leuk. Iedereen kon trots zijn knutselwerk naar huis nemen en we hebben met zijn allen 

op een speelse manier weer veel geleerd over kleuren en vormen! 

 

Thema september: Tellen, ABC en herfst 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan: 

 Week 36: Met welke letter begint mijn naam – Ontluikende geletterdheid. 

 Week 37: Cijfer en letter stenen – Omgaan met anderen, spelontwikkeling. 

 Week 38: Tomatensoep met lettervermicelli – Nieuwe smaken ontdekken, beginselen van 

het koken, kennis groei van planten. 

 Week 39: Egeltjes knutselen – Fijne motoriek stimuleren. 

Dit thema stimuleert de kinderen in hun tel en ‘lees’ vaardigheden. Kijk! noemt dit ontluikende 

geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. We proberen voor ieder kind activiteiten aan te bieden 

de passen bij hun ontwikkelingsfase.  

 


