
 

 

 

Kleding 
Activiteiten voor peuters thuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kleine wasjes, grote wasjes  
Doel: 
De kinderen helpen met de was. Ze sorteren op kleur en andere eigenschappen, vouwen en leren 
woorden. 

Materiaal: 

• De was in de wasmand  

• Wasmachine 

Woorden: 
De was, de kleren, vies, schoon, wassen, de wasmachine drogen.  

Link filmpje: 
https://schooltv.nl/video/schone-kleren-doe-mee-met-hoela-en-hoep/  

 

Voorbereiding: 
Iedere ochtend gebeurt hetzelfde: wakker worden, pyjama of nachtpon uit, wassen, kleren kiezen 
en aankleden. En iedere avond gebeurt het omgekeerde: uitkleden, kleren in de wasmand, wassen 
en tandenpoetsen, pyjama of nachtpon aan en dan weer lekker slapen. Als je naar buiten gaat, doe 
je je jas aan. Kun je zelf je rits al dichtdoen? Meerdere keren per dag komen jonge kinderen in 
aanraking met het onderwerp ‘kleding’. Er is zoveel te ontdekken, te spelen en te leren over 
kleding! 

Activiteit: 
Bij allerlei dagelijkse karweitjes kan je kind jou helpen. Je jonge kind doet je graag na en het leert 
veel van jou. Zeker als je veel vertelt en uitlegt over wat je doet. Helpen met afstoffen, vegen, 
stofzuigen of afwassen, je kind zal het leuk vinden. Het kan alleen wat langer duren, voordat het 
werkje gedaan is…  
 
Een mooie activiteit voor je kind is het helpen met de was. 

• Maak samen een leuke speurtocht door het huis. Laat je kind in alle kamers op zoek gaan naar 
kleding, die gewassen moet worden. 

• Sorteer samen de was: witte, bonte en gekleurde was, donker wasgoed. Kan je kind de kleuren 
benoemen, de kleding benoemen (trui, broek, sok) en alle was in de wasmachine stoppen?  

• Een draaiende wasmachine is leuk om even naar te kijken. Wat gebeurt er in de wasmachine? 
• Als de was klaar is, hang je het samen op.  
• Als de was schoon en droog is, mag je kind helpen met opvouwen van de was. Doe het voor en 

doe het samen. Vertel wat je doet, welke kledingstukken je vouwt en moedig je kind aan om 
mee te doen. 
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2. De pop wassen! 
Doel: 
De kinderen helpen de pop aan te kleden. Ze benoemen kledingstukken en handelingen. 

Materiaal: 

• Een pop, die in bad kan 

• Poppenbadje of teiltje 

• Handdoek 

• Poppenkleertjes 

Woorden: 
In bad, aankleden, de pop, de jurk, de broek, eerst, dan, daarna, de mooiste kleren 

Link filmpje: 
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-vieze-kleren/  

 

Voorbereiding: 
Zet de spulletjes klaar die nodig zijn om een pop in bad te doen. Leg de poppenkleertjes door 
elkaar in een mandje. 

Activiteit: 
Vertel, dat de pop nodig in bad moet. Wat moet er allemaal gedaan worden? Laat je kind helpen 
met bedenken wat er nodig is en wat je eerst moet doen. Je kind kan meehelpen met wat water in 
het badje te doen, de pop wassen met een washandje en wat zeep, afdrogen. 
Welke kleren krijgt de pop aan? Benoem ieder kledingstuk en zeg wat je doet of wat je kind doet. 
Je kunt het versje gebruiken. Zowel de naam van het kledingstuk als de lichaamsdelen komen aan 
bod. Ruim naderhand alle spulletjes weer samen op. 
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3. De knopendoos en de voeldoos 
Doel: 
De kinderen sorteren knopen op kleur, vorm en grootte. Ze voelen eigenschappen van knopen en 
stoffen. 

Materiaal: 

• Gevulde knopendoos. Er zijn in verschillende winkels voordelig zakjes knopen te koop, met 
verschillende vormen en kleuren. 

• Voeldoos, gemaakt van een (schoenen-)doos. Knip 2 gaten aan de zijkant van de doos, waar de 
kinderhanden in passen. 

Woorden: 
Groot, klein, de knoop, de knopen, rood, geel, blauw, tellen, mooi.  

 

Activiteit knopendoos:  
Met de knopen uit de knopendoos kan je kind zelfstandig spelen, experimenteren en 
ontdekkingen doen. Je kunt je kind vragen, welke knoop het mooist is. Of het grootst, het dunst of 
het kleinst? Misschien begint je kind meteen al rijtjes van knopen te leggen. Of start het eerst met 
het voelen van de knopen. Kun je alle gele knopen zoeken? Hoeveel zijn het er? Naast sorteren 
van de knopen, kan je mooie figuren leggen. Je kunt een grote onderzetter erbij geven, zodat je 
kind een onderplaat voor het figuur heeft. Je zult verstelt staan op welke manieren je kind kan 
spelen met de knopen.  

Activiteit voeldoos: 
Een ander eenvoudig, goed idee is het maken van een voeldoos. In combinatie met de knopen kun 
je een leuk spelletjes spelen. Leg een aantal setjes van 2 dezelfde knopen klaar. Één van de knopen 
ligt in een rijtje naast de voeldoos en het ander geef je ongezien aan je kind, in de voeldoos. Welke 
knoop voel je? Of stop verschillende soorten kinder- of poppenkleding en accessoires in de 
voeldoos. Je kind mag raden en benoemen wat het is. Waarom denk je dat het een hemd is? Hoe 
weet je dat? Waarom is het een trui? Wanneer draag je een trui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kleed Puk aan! 
Materiaal:  
Kleurpotloden, verf, papier, schaar of lapjes stof en lijm.   

Activiteit: 
Welke kleren doet Puk aan? Gaat je kind potloden, verf of papier gebruiken om Puk aan te kleden? 
Of lapjes stof?  

 


