
 

 
 

DOEL 

Kinderen geven voorbeelden. 

Kinderen onderzoeken het 

concept ‘delen’. 

 

DOELGROEP 

jongste en oudste kleuters 

 

VOOR JE BEGINT 

Verzamel diverse voorwerpen 

die de kinderen aanzetten tot 

denken over ‘delen’. 

Bijvoorbeeld: 

boterhammendoos, bal, laarsjes, 

blokjes, auto… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKVORM 

Stap 1 

Lees het verhaal Spetterpret van Gloob & Teo 

 

Stap 2 Voorbeelden van kleuren 

Toon de prent waarop Teo zijn laarzen kiest. 

Toon de rode laars. 

- Welke kleur is dit? 

Laat de kinderen rode dingen vertellen of tonen. 

Overloop de dingen die de kinderen aanreiken. 

- Dit is een voorbeeld van iets dat rood is.  

- Ken je nog een voorbeeld van iets dat 

rood is? Welk?  

- Hebben jullie dezelfde voorwerpen 

getoond of dezelfde dingen verteld? 

Je kan dit herhalen met ‘blauw’. 

 

Stap 3 Voorbeelden van vormen 

Toon het hoofd van Teo? 

- Wat is dit? Herken je deze vorm?  

 

Dit is een voorbeeld van iets dat rond is, een 

cirkel.  Zoek en/of toon iets in de klas dat rond is. 

- Zie je in de klas nog een voorbeeld van 

iets dat rond is? 

- Hebben jullie dezelfde voorbeelden 

gevonden, getoond of verteld? 

 

Stap 4 

Toon de prent waar Daan met een stok in de plas voelt. 

De kinderen zoeken voorbeelden van: 

- materialen: hout zoals de tak van Daan 

Stap 4 Voorbeelden van materiaal/gebruik 

Toon de prent waar Daan met een stok in de plas voelt. 

De kinderen zoeken voorbeelden van: 

- materialen: hout zoals de tak van Daan 

- gebruik: Daan gebruikt de tak om te voelen hoe diep 

het water is > waarmee kan je dat nog doen? 

 

Stap 5 Voorbeelden die je kan ‘delen’ 

Toon de prent waar Teo zijn laarzen met Gloob en Daan 

deelt. 

- Welk speelgoed kan je delen? 

- Kan je ook andere dingen delen? Welke? Toon. Leg 

uit. 

 

Bespreek de dingen die de kinderen aanreiken. 

- Dit is een voorbeeld van iets dat je kan delen.  

- Hebben jullie dezelfde voorwerpen getoond of 

dezelfde dingen verteld? 

- Zien we samen nog dingen die je kan delen? 

 

Stimuleer breder denken: 

- Kan je ook boterhammen, een knuffel, een jas … 

delen?  

 

Gebruik in je instructie letterlijk het woord voorbeeld zodat 

de kinderen stapsgewijs met dit begrip vertrouwd raken. 

 

Rood rond blauw 


