
 

 

 

 

 

 

PAKKET 5 

 

Kaatje trekt haar jas aan 

 

 

  



 

Pakket 5 - Kaatje trekt haar jas aan  
 

Met Kaatje in de kring  

 DOELEN MENU 

KLANKEN 

 
 

• Ik kan gericht en geconcentreerd 

luisteren naar geluiden/klanken.  

• Ik kan meerdere geluiden/klanken na 

elkaar onthouden.  

• Ik kan kleine verschillen horen tussen 

geluiden, zinnen (rijm), woorden en 

klanken.  

• Ik maak kennis met klanken en rijm. 

1. Klankverhaal  
Dag 

1-3 

2. Versje aanbrengen: jasje aan 
Dag 

3-5 

3. Spelen met woorden uit versje 

Dag 

6-8 
4. Kleuters actief betrekken bij het 

versje 

5. Kaatje maakt foutjes bij ‘koud’ 

Dag 
9-10 

6. Spelletje in kleine groep: Kaatje 

trekt haar jas, muts en sjaal aan 

Met Kaatje in de hoeken 

 DOELEN 
MENU  

(kies 1 aanbod per pot) 

LETTERS 

 

• Ik speel met lettervormen.  

- Lettervormen naspringen op 
stapstenen om het lekker warm te 
krijgen als het koud is. Doe dit met een 
letter die op een sjaal of muts staat.  
- Met de sjaals van de kleuters een 
letter van hun naam naleggen. 
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KLANK-

TEKEN-

KOPPELING 

 

• Ik ontdek letters in mijn omgeving 

(klas, school, thuis, op straat,…) 

• Ik ontdek dat symbolen 

(pictogrammen, lettertekens,…) 

dienen om boodschappen over te 

dragen.  

- Wijs op de aanwezigheid van letters 
op kledij, etiketten, … Vertel dat je 
letters ziet op de kledij van de kleuters: 

“Hé, jij hebt een muts aan van K3 en ik 
zie de letter k staan.” 
- Verwoord tussendoor eens dat het 
handig is als je naam op je sjaal of 
muts staat, zodat iedereen weet van 
wie de sjaal of muts is. Zo raakt hij niet 
verloren. 
- Bekijk samen met de kleuters de 
verloren voorwerpen en de kleuters 
mogen zelf kijken of ze ergens hun 

naam herkennen op een etiketje.  

SPONTAAN 

SCHRIJVEN 

  

• Ik ontdek dat lezen en schrijven een 

onderdeel vormen van het dagelijkse 

leven.  

• Ik ontdek dat ik iets kan opschrijven, 
bewaren en het later terug kan 

bekijken.  

• Ik ontdek dat ik een boodschap kan 

vastleggen door het op te schrijven.  

- Laat de kleuters een 
boodschappenlijstje maken van wat ze 
nodig hebben in de kledingwinkel. 
- Verzin samen met de kleuters een 

naam voor de kledingwinkel en maak er 
een groot naambord van.  

- Laat de kleuters etiketjes “schrijven” 
en op de verkleedkleren of 
poppenkleren kleven (prijs, maat, 

wasinstructies,…). 
- Laat de kleuters eens schrijven mét 
en zonder handschoenen of wanten. 
Wat lukt goed? Wat is moeilijk?  

 

  



 

Materiaal: 

Kaatje Klank, een jasje met rits, muts en sjaal voor Kaatje, een koffer waar Kaatje Klank 
in past, samen met het kaartspel “Kaatje doet haar jas, muts en sjaal aan” (zie bijlage, 

knip de mutsen, sjaals en jassen uit). 
 

Timing:  

Per activiteit voorzien we ca. 5 à 10 minuten. Voorzie liever 3 x 5 minuten dan 1 x 15 
minuten.  

 
De activiteiten in dit pakket kan je spreiden over 2 weken. Je kan de activiteiten 

eventueel ook spreiden over 3 weken en een bepaalde activiteit meermaals herhalen.   

 

Opstaan-ritueel: 

Bij elk spel start je op dezelfde manier: je neemt de koffer erbij waar Kaatje in zit, en 

maakt haar wakker met een versje:  

 

Pief, paf, poffer 
Wie zit daar in die koffer? 

Ssssst! 

Wees stil, maak geen geluid. 
Kaatje, kom er nu maar uit! 

 

Kaatje heeft een hangertje met het symbool van het oor op.   

De juf merkt dit op en vraagt waarom ze dit hangertje aan heeft. Kaatje vertelt dat ze 
heel goed kan luisteren, en dat ze supergraag luisterspelletjes speelt. Spelen de kleuters 

mee? 
 

Het is noodzakelijk om de kinderen regelmatig te wijzen op het symbool van het oor, 

zodat ze blijven geconcentreerd luisteren. 

 

 

Slaap-ritueel:  

Op het einde van een activiteit wordt Kaatje terug moe. Herhaal samen met Kaatje nog 

eens wat de kleuters geleerd hebben (o.b.v. de doelen) en zeg dan het slaapwel-versje:  

Pief, paf, poffer 

Wie kruipt er in de koffer? 

Ssssst! 
Wees stil, Kaatje is moe. 

Kom, we doen de koffer toe! 
 

Slaapwel, Kaatje! 

 
  



 

1. Spelletje met thema-gebonden geluiden (non-verbaal):  

 
We starten dit pakket met een spreekopwarmer. Vertel een kort klankverhaal waarbij de 

kleuters de geluiden/klanken mee nabootsen. Zorg ervoor dat je deze vijf elementen verwerkt 
in je klankverhaal: 

 

1. Kaatje speelt buiten in de tuin. Het zonnetje schijnt. (oooooh) 
2. Plots komen er heel donkere wolken en begint het hard te waaien. (www / fff / vvv) 

3. Kaatje krijgt het koud. (brrrr) 

4. Kaatje trekt haar jas aan. Ze doet de rits dicht. (rrrr) 
5. Oh! Wat is het lekker warm met haar jasje aan! (mmm)  

 
Het doel van deze activiteit is dus dat de kleuters de geluiden/klanken mee luidop nazeggen 

of nabootsen.  

Tip: om de betrokkenheid van de kleuters hoog te houden kan je de kleuters ook mee laten 
bewegen. 

Maak het klankverhaal visueel door de pictogrammen van de weerkalender te gebruiken en 
door Kaatje echt haar jas aan te trekken.  
 

2. Versje aanbrengen 

 

Jasje aan, lekker warm  

hier een arm en daar een arm  
Jasje aan, het is koud.  

Rrrrits omhoog, dit gaat fout.  
Help je even, meester / jufje lief  

Help je even, alsjeblief?  

 
Indien het versje te moeilijk is, kan je ook kiezen voor deze eenvoudigere variant:  

Jasje aan, het is koud. 

Bibber bibber het is koud. 

Eén arm hier, één arm daar. 

Jasje aan, het is koud! 

 
 

 
• Ondersteun het versje met concreet materiaal. Zeg dit versje telkens als de kleuters de 

jassen moeten aantrekken.  

• Maak er eventueel een liedje van. Zing de tekst op een eigen verzonnen melodie.  

• Start met de eerste drie regels en bouw langzaam op. Je kan er zelfs voor kiezen om 
effectief te stoppen na de eerste drie regels (dus na het woord ‘koud’). 

•  Gebruik het pictogram van het oor om de kleuters hun aandacht te richten op het 

auditieve. 

• Herhaling is de sleutel tot succes. Herhaal het versje meerdere keren per dag, zodat alle 
kleuters voldoende oefenkansen krijgen.  

• Het is noodzakelijk om tijdens het routinemoment (in dit geval: jassen aantrekken) luidop 

te verwoorden wat de kleuters en jij doen. Bijvoorbeeld: ‘Je steekt jouw arm in de 
mouw.’, ‘Jouw rits gaat omhoog.’ 

• Laat de woordenschat uit het versje regelmatig aan bod komen doorheen de dag. 
Bijvoorbeeld: ‘Brrr… wat is het koud!’. Schenk zeker ook aandacht aan de woorden ‘jas’, 

‘warm’, ‘arm’, ‘rits’ en ‘mouw’. 

 



 

3. Spelen met woorden uit versje: ‘koud’  

 
Herhaal bij elk spel nog eens het versje en speel dan enkele spelletjes met de focus op het 

vetgedrukte woord (koud). 

 
Luister-en-reactiespel: 

 Richt de aandacht op het luisteren door het pictogram van het oor erbij te nemen. 

Spreek met de kleuters af dat je allerlei woorden zal opnoemen en dat ze bij een bepaald 

woord mogen reageren (bij ‘koud’). Je start met de meest eenvoudige rijtjes (geel en groen), 
en breid uit naar steeds moeilijkere rijtjes (oranje en rood). 

 

 De kleuters doen alsof ze koud hebben en ‘brrr’ zeggen bij ‘koud’. 
 

zeer eenvoudig: koud – poes – koud – koek – bal – koud – deur 
 

eenvoudig: koud – jas – arm – koud – rits – warm – koud 

 
matig: blauw – koud – mouw – koud – miauw - koud – touw 

 
moeilijk: koud – stout – fout – koud – koud – kat – koud - kous 

 

 

  
• Toon het goede voorbeeld: Als Kaatje het woordje ‘koud’ zegt, dan doe je alsof je koud 

hebt en zeg je brrr… Doe dit een paar keer voor, en laat daarna de kleuters meedoen.  

• Als ‘brrr...’ te moeilijk is om uit te spreken voor de kleuters, kan je de kleuters ook hun 
vertrouwde duim omhoog laten steken. 

• Laat de instructie nog eens luidop herhalen en voortonen door een kleuter met de vraag: 
“Wat moet je doen als Kaatje ‘koud’ zegt?’  

• Laat Kaatje de kleuters positief bekrachtigen: “Ja, goed zo, als ik ‘koud’ zeg, dan doe je 

alsof je koud hebt en zeg je brrr…” 
• Indien dit reactiespel nog te moeilijk is (met de woordenrijtjes), keer dan even terug naar 

het klankverhaal aan het begin van dit pakket en laat de kleuters de klanken/geluiden 
nabootsen. Wanneer dit goed lukt, kan je terug eens proberen om dit reactiespel te spelen 

met de woordenrijtjes.  

 
 

4. Kleuters actief betrekken bij het versje  

 
Nadat Kaatje het versje heeft geprobeerd, moedig je de kleuters aan om ook het versje mee 

op te zeggen. Moedig de kleuters vooral aan om de rijmwoorden op het einde van elke regel 

mee luidop te zeggen. Het is niet erg als kleuters het versje niet helemaal kunnen 
meezeggen. Laat ze eventueel eerst gewoon mee uitbeelden. Als de kleuters al enkele 

woordjes kunnen meezeggen, dat is dat al een succes. 

 
Jasje aan, lekker warm  

hier een arm en daar een arm  
Jasje aan, het is koud.  

Rrrrits omhoog, dit gaat fout.  

Help je even, meester / jufje lief  
Help je even, alsjeblief?  

 



 

Of werk met de eenvoudigere variant van het versje. 

 

5. Kaatje maakt foutjes bij ‘koud’ 

 

Nadat het versje meerdere keren is aangebracht en de woordenschat ingeoefend is, wil Kaatje 

het nu graag zelf eens proberen. Moedig Kaatje aan om het woord ‘koud’ zelf aan te vullen: 
 

  Jasje aan, lekker warm  
  hier een arm en daar een arm  

  Jasje aan, het is koud.  

  Rrrrits omhoog, dit gaat fout.  
  Help je even, meester / jufje lief  

  Help je even, alsjeblief?  

 
Of werk met de eenvoudigere variant van het versje. 

 
Tip: help Kaatje door bij het woord ‘koud’ te doen alsof je koud hebt. Geef dus visuele 

ondersteuning door middel van gebaren en expressie.  

 
Met veel enthousiasme vult Kaatje het rijmpje aan. Maar let op, Kaatje wil de kleuters foppen 

en zal een foutje zeggen. Luister maar goed!  

  Jasje aan, lekker warm  
hier een arm en daar een arm  

Jasje aan, het is poes/bal/blauw/kat/oud/stout.  

Rrrrits omhoog, dit gaat fout.  
Help je even, meester / jufje lief  

Help je even, alsjeblief?  

 
 

  
• Benadruk het woord dat Kaatje fout uitspreekt. Zeg het foute woord nadrukkelijker zodat 

het duidelijk wordt dat het over dát woord gaat.  

• Laat een lange pauze na het ‘foutje’ en wacht de reactie van de kleuters af. Horen ze het 

foutje?  
• Gebruik op dat moment de neutrale feedback: bv. Kaatje, wij hoorden ‘kat’, maar je 

bedoelt ‘koud’.  
• Herhaal dit meerdere keren en laat Kaatje telkens andere foutjes maken. Bouw hierbij op 

in moeilijkheidsgraad: begin met de ‘gele’, ‘groene’ en ‘oranje’ foutjes. Deze zijn 

gemakkelijker te horen dan de ‘rode’ foutjes.  
• Je kan deze herhaling spreiden over meerdere momenten in de dag/week. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

6. Kaatje doet haar jas, muts en sjaal aan (spelletje in kleine groep) 

 

Als afsluiter van dit pakket spelen we nog een spelletje in kleine groep (max. 4 kleuters) met 

als doel het auditief geheugen te oefenen. De kleuters moeten in dit spel meerdere auditieve 
instructies kunnen onthouden om Kaatje aan de kleden. Het spel is geïnspireerd door het 

bestaande spel “Rapido Météo” (Djeco). 

 
Voorbereiding:  

 
Elke kleuter heeft een afbeelding van Kaatje voor zich.  

 

    
 
In het midden van de tafel liggen mutsen, sjaals en jassen met verschillende kenmerken:  

   rode, gele of blauwe jas met rits 

  rode, gele of blauwe jas met knopen 

 rode, gele of blauwe muts met hartje of sterretje 

rode, gele of blauwe sjaal 

 

 

Daarnaast heb je ook voorbeeldkaarten met Kaatjes met alle mogelijke 
combinaties.  

bv. Kaatje met  
- een rode jas met knopen 

- een rode muts met een sterretje  

- en een blauwe sjaal. 
 

Er zijn ook voorbeeldkaarten waarbij Kaatje slechts 1 of 2 kledingstukken 

aan heeft (bv. geen muts, maar wel een sjaal en een jas).  
 



 

 

 
 

 
Spelverloop: 

 

Je omschrijft de voorbeeldkaart luidop voor de kleuters. De kleuters luisteren aandachtig naar 
de instructie. Als jouw instructie klaar is, mogen ze beginnen puzzelen en Kaatje aankleden. 

Wie heeft alles goed onthouden?  

 
- Eenvoudiger: maak de opdracht enkelvoudig (bv. Kaatje heeft een rode jas aan) of 

deel meervoudige instructies op in kleinere deelopdrachten.  
 

- Moeilijker: maak de opdracht meervoudig (bv. Kaatje heeft een rode jas met een rits 

aan en een gele muts met een hartje.) 
 

- Extra uitdaging: benadruk de volgorde waarin Kaatje haar kledij aantrekt (bv. Kaatje 
trekt eerst haar jas aan en dan haar muts.)  

 

  

 

- Leg het pictogram van het oor erbij.  
- Bied het materiaal eerst aan als ‘puzzel’ en laat de kleuters de verschillende 

kledingstukken verkennen. Verwoord tussendoor zelf hardop de eigenschappen van de 

kledingstukken (bv. Ik zie een gele jas met een rits.).  
- Laat de kleuter jouw instructie luidop herhalen vooraleer hij/zij de kledingstukken 

verzamelt. 

- Stimuleer de kleuters om éérst te luisteren en dan pas te starten met het verzamelen van 
de kledingstukken. Gebruik de pictogrammen “STOP en IK LUISTER” om dit te 

ondersteunen.  
- Toon het goede voorbeeld. Speel zelf ook eens mee. Denk hier dan ook luidop hoe je het 

spelletje speelt (bv. herhaal zelf ook eens de instructie hardop).  

- Hebben de kleuters het nog moeilijk met het herkennen en benoemen van de kleuren, 
beperk dan het aantal mutsen of sjaals door 1 of 2 kleuren.  

- Als de voorbeeldkaarten te moeilijk zijn, kan je ook zelf een voorbeeldkaart samenstellen. 
Zorg er wel voor dat de kleuters jouw voorbeeldkaart niet zien zodat ze goed moeten 

blijven luisteren. Nadien kunnen ze uiteraard controleren of ze alles onthouden hebben.  

 
 

 


