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K2: Sneeuwwitje 
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Beste ouders,  

Wij werkten voor de krokusvakantie rond het thema ‘Sneeuwwitje en de zeven 

dwergen’. Hier zijn  nog wat extra activiteiten om te doen. Je kan het verhaaltje 

bekijken op Youtube via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HMPqFozqg-4 

https://www.youtube.com/watch?v=DL2627o15FA (Disney versie) 

Hier kan je een liedje beluisteren van de dwergen of Sneeuwwitje:   

https://www.youtube.com/watch?v=8uUWGoQuvf0 (hey ho-lied) 

https://www.youtube.com/watch?v=k5N-PHJqdeU (jodellied) 

https://www.youtube.com/watch?v=dlB0VW91gn4 (badlied) 

https://www.youtube.com/watch?v=dr90CBS76iY (fluitje van een cent) 

Een filmpje van simsalabim over het verhaal van Sneeuwwitje  

https://www.youtube.com/watch?v=isQD-dRVd6U 

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.  

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

op het gebruiken van de muis:  

http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-coordination-flowercatch.html 

http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-world-sugar-house.html 

http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-adventures-bees-

beehivepuzzle.html 

Veel werkplezier!  
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Tekenen:  
Teken hier onder het huis van de dwergen. Kleur het daarna mooi in en maak er een echt kunstwerk 

van. Nadien kan je nog een groter huis proberen tekenen op een ander blad. Laat je fantasie werken! 

 

 

 

 



De spiegel van de boze koningin 

Hoe ziet de boze koningin eruit. Teken jij de boze koningin?   

 

 

 



Kleurplaten 

 



 







Rijgen: 
Een ketting voor Sneeuwwitje 
Zoek parels, oude knopen en touw en maak een mooie ketting 

 

 



Knutselen 



 



Teken zelf een prinses of print deze prinses af. Versier ze nu met allerlei leuke spullen in huis. Oude stukjes stof, 

rietjes, verf, pasta, …  

 



 

 

 



Huishoudelijke activiteit:  

  

 

 

 

 



Wiskunde:  

Kijk goed en kleur de prent in de correcte kleuren  

 

 





Zoek de 6 verschillen 

 



Schaduwspel: Print beide bladeren uit, knip de gekleurde kaarten uit. Zoek nu bij welke schaduw ze horen. Heb je het spel helemaal 

gespeeld, kan je het achteraf ook gebruiken om memorie te spelen. 



  





Nederlands: praatplaat: bekijk samen wat er allemaal te zien is op de prent. Benoem de verschillende onderdelen vb: Sneeuwwitje is aan het dansen met de prins  

 



 


