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Beste ouders,  

Wij werkten voor de herfstvakantie rond het thema ‘de Gruffalo’. Dit vonden de kinderen 

super leuk en daarom heb ik hier nog enkele andere activiteitjes. Je kan het verhaaltje 

bekijken op Youtube via de volgende link:  

https://www.youtube.com/watch?v=-86lONn4v00 

Bij het verhaal van de Gruffalo kan je jouw fantasie de vrije loop laten. Hoe denk jij dat jouw 

Gruffalo eruit ziet? Heeft  hij ook eeltige knieën? Of heeft hij eerder een roze wrat op zijn 

neus? 

Hier kan je een liedje beluisteren over de Gruffalo:  

https://www.youtube.com/watch?v=TSt0nWq1Pys 

In het onderstaande bundeltje zitten allerlei leuke activiteitjes. Je kan kiezen welke blaadjes 

per onderdeel je maakt. Er zitten bijvoorbeeld drie kleurplaten. Je hoeft deze niet allemaal te 

maken, maar het mag wel.  

De meeste onderdelen vereisen een printer. Heb je dit niet kan je jouw creativiteit de vrije 

loop laten en zoek zo een oplossing. Je kan ook een tekening maken die je kind achteraf 

inkleurt.  

Bij deze link kan je online een memorie spelen van de Gruffalo. Bekijk het zeker eens:  

http://www.memoryspelen.nl/index.php?show=5787&play#game 

Heb je een computer en een muis kan je kind zeker nog een beetje verder oefenen op de 

muis gebruiken. Bij deze link staan allerlei spelletjes waarbij het kind de muis moet bewegen, 

slepen en klikken of de toetsen gebruiken:  

https://www.deuilboo.com/ned.php  

Veel werkplezier!  
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Kleurplaten: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Knutselen: kleur de lichaamsdelen in, knip ze uit en puzzel ze op de juiste plaats. Maak een gaatje in beide 

onderdelen en steek er een splitpen in. Heb je dit niet dan kun je ze ook aan elkaar nieten. 

 



Uilenmasker maken: kleur de prent in en knip vervolgens het volledige masker en de ogengaten uit. Bevestig een 

elastiek aan de voorziene gaatjes. 

 



 



 



Tekenen: 

 Teken jij een mooie taart voor de verjaardag van de Gruffalo?  

 



Tekenen 

De Gruffalo vindt mooie schilderijen super leuk. Kan jij iets bedenken? 

 

 

 



Tekenen:  

Kan jij het gezicht van de Gruffalo tekenen? 

 



Tekenen: volg het stappenplan 

 



 



Huishoudelijke activiteit: ga lekker in de keuken aan de slag

Je hebt nodig:   Voor de cupcakes: Voor de afwerking: 
Gruffalo Cupcakes 

 250 gr zelfrijzende bloem 
4 eetlepels cacaopoeder 
250 gr suiker 
250 gr boter 
2 eetlepels volle melk 
1 zakje vanille suiker 
2 grote eieren 

300 gr poedersuiker 
100gr boter 
40 gr cacaopoeder 
50ml volle melk 
hagelslag 
suikerpasta/marsepein 

  

    
 

doe het beslag in de 

bakvormpjes 

 

 

 

  

doe de topping op elke cupcake 

en versier met hagelslag 

 

 

gebruik de marsepein en 
suikerpasta om van jouw 
cupcake en Gruffalo te maken 
 

 



Fijne motoriek:  

Overtrek met een stift de stippellijnen  

 



 

 

 

 

 



Cognitief: Memorie: Kleef de afbeeldingen op een ander blad. Knip daarna de onderstaande afbeeldingen uit en 

speel een memorie.  

 



 

Wereldoriëntatie : Sporenzoekertje: ga naar een bos of park en zoek naar allerlei afdrukken in de aarde. Van welke dieren zouden die afkomstig kunnen zijn?  

 



Nederlands: praatplaat: bekijk samen wat er allemaal te zien is op de prent. Benoem de verschillende onderdelen vb: paarse stekels van zijn staart tot zijn

 



 

 

 


