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K2: Met duizend bommen en ganaten 
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Beste ouders,  

Wil je graag een prentenboek bekijken over piraten kies dan gerust één 

hieronder:  

- Woeste Willem 

https://www.youtube.com/watch?v=_CMg3VWFWBA 

- De mooiste vis van de zee is niet bang meer  

https://www.youtube.com/watch?v=Peuj9l4KqWE 

- Verboden tanden te poetsen 

https://www.youtube.com/watch?v=D4xs4iEQ-5Q 

 

 

 

Met het onderstaande filmpje kan je lekker gaan bewegen. Trek je piratenkleren 

aan en doe de bewegingen na.  

https://www.youtube.com/watch?v=fK6lmNbCI7g 

Heb je zin om zoals een echte piraat te zingen? Geen probleem probeer één van deze onderstaande liedjes:  

- vier kleine visjes  

https://www.youtube.com/watch?v=qSD0rOF0LY0 

- Aadje piraatje  

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

https://www.youtube.com/watch?v=yxlmdVn7Xlw 

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

onderdeel je maakt. Er zitten bijvoorbeeld drie kleurplaten bij. 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.  

Veel werkplezier! 
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Tekenen: Het schip  

Dit is het raam in een schip. Wat zie je? Teken mooie vissen, octopussen, schildpadden en nog veel meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De piraat  

Maak jij de tekening af? Teken een mooie piraat.  

 

 

 



Leuke vangst?  

Wat heeft de visser gevangen?

 

 

 

 



Tekenen: volg het stappenplan 

 

 



Voorbereidend schrijven: overtrek de lijnen met een stift 

 



Kleurplaten: 

  



ù

 



 



 

Huishoudelijke activiteit: Spaghetti 

Ga samen in de keuken aan de slag en maak dit lekkere piratenmaal! 

 

  

 

 



Wiskunde:  

Schattenjacht: Zoek allerlei  materialen in je huis met verschillende kleuren. Je kan blokken, parels, speelgoedjes, … 

maak daarmee een patroon dat steeds afwisselt.  

 

 



Tellen: Schelpen zoeken :Kleef evenveel schelpen als op de emmer staat. Vergeet de schelpen in de emmer niet 

te tellen

   





Puzzel: Knip de prent los van elkaar en maak de puzzel. Kleef daarna alle stukken op een ander blad 

  



• print de kleurprent op dik 

papier. 

• kleur de prent in mooie 

kleuren en knip ze uit. 

• niet de strookjes aan de 

hoed met een nietmachine. 

• pas de piratenhoed op je 

hoofd. 

• niet de strookjes aan elkaar 

en zet de hoed op je hoofd. 

• vaar op de zeven zeeën en 

zoek een schat.



Wereldoriëntatie: Ahoi piraatje! 

Trek je mooiste piratenkledij aan en ga op schattenjacht in je tuin, huis, een park of bos. Welke leuke schatten kan je 

allemaal ontdekken? Nu is het heel belangrijk dat je jouw schat goed bewaakt. Niemand mag het stelen! Gebruik zeker 

je fantasie  

 

 

 

 

 

 



Nederlands: praatplaat: bekijk samen wat er allemaal te zien is op de prent. Benoem de verschillende onderdelen 

vb: de piraat heeft een rode jas en een zwarte piratenhoed aan. 

 


