
 

 

Thema Kleding 

Heeft u ook een peuter die precies aanwijst wat hij of zij vandaag aan wil? Of 

maakt het uw kind niets uit? Bij ieder kind en iedere volwassene speelt zich elke 

dag hetzelfde rituaal af: aan- en uitkleden, jas aan, jas uit, schoenen of laarzen 

aan want het regent, of petje op want de zon schijnt zo fel. De pyjama of 

nachtpon moet aan en uit en misschien kleedt u uw kind in de loop van de dag 

nog weleens om. 

Wat weet uw kind allemaal al over de kleding die het draagt? Hoe het heet en in 

welke volgorde je je aankleedt? En wat kan het al goed zelf aantrekken en wat 

gaat nog lastig? Misschien is uw kind handig met klittenbandsluiting maar is een 

knoopje goed door het knoopsgat halen nog veel te lastig. 

Als u uw kind helpt met aankleden, benoem dan wat er gebeurt en wat je doet. 

Laat vooral uw kind zelf zoveel mogelijk aan het woord, bijvoorbeeld: “Vertel 

eens hoe we dat gaan doen?” “Wat doen we eerst? Hoe kun je het beste je broek 

aantrekken?” 

In het thema Kleding leert uw kind de namen van de kledingstukken en worden 

er spelletjes gedaan met poppen en knuffels die aan- en uitgekleed worden. Zo 

ontdekt uw kind hoe kledingstukken aangetrokken worden. Uw kind past kleding 

die te groot of te klein zijn, helpt mee de kledingkast in te ruimen en praat bij 

een praatplaat over de kinderkledingafdeling in een winkel. 

Uw kind hoort in de groep woorden en begrippen die met kleding te maken 

hebben. Als u thuis deze woorden en begrippen ook spelenderwijs gebruikt in 

gesprekjes met uw kind, helpt u mee aan de uitbreiding van de woordenschat 

van uw kind.  

 

 

 



 

 

 

Themaboek “aankleden met Fien en Milo” 

Milo wil met Fien buiten spelen, maar Fien moet zich 

nog aankleden. Bij alles wat ze aantrekt kan ze 

kiezen uit drie mogelijkheden: drie broekjes, drie 

hemdjes, drie paar sokken, etc. Als Fien helemaal is 

aangekleed en klaar is om naar buiten te gaan, ziet 

ze dat Milo zich intussen heeft uitgekleed. 

 

 

Woorden die dit thema aanbod komen 

De kleren, het hemd, de sok, de schoenen, de jas, aankleden, aandoen, de buik, 

mooi, warm, koud, klaar, de jurk, bloot, de kleur, blauw, wit, rood, omhoog 

zich aankleden, zich uitkleden, aangekleed, uitgekleed, kiezen, de mooiste 

kleren, de kleerhanger, groen, het vest, de onderbroek, de kous, de maillot, 

oranje, roze, neerleggen, over. 

 

 
Liedjes die we zingen 

 
Stapperdestap,  
daar kom ik aan. 

Met mijn nieuwe schoenen aan. 
Stapper de stap, 

kijk mij eens gaan. 
Vind je ze niet prachtig staan. 
JAA  

 
 

 
 

 
 
Boeken die u met uw peuter kunt lezen/bekijken: 

“De rommelige reus” van Julia Donaldson 

“Ik wil die!!” van Imme Dros 

 

 

Ook leuk om met uw kind te bekijken op YouTube: 

klik hier voor liedje over kleding 

klik hier voor een filmpje van juf Roos over kleding   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2RWOQ8CNpmA
https://www.youtube.com/watch?v=exDR-mVcJ_0

