
 
ICT springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 3: oefenen en hoekenwerk 
 
Suggestie 3: een eigen keuzescherm voor de Blue’s Clues software. 
 

 
 

Blue’s Clues 104 
‘Sorting Pictures with Blue and Steve’ 

Blue’s Clues 203 
‘Lights On, Lights Off’ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen moeten de foto’s op de juiste 
manier in een fotoalbum plakken.Ze leren 
handelingen chronologisch rangschikken. 
 

Een geheugenspel. De kleuter komt terecht in 
een slordige speelkamer; het licht gaat uit; er 
verdwijnen enkele stukken speelgoed in het 
donker. Wie ontdekt wat ontbreekt als het licht 
weer aangaat? 

 
Blue’s Clues is een verzameling van kleine spelen die voor kleuters vanaf de tweede 
kleuterklas een educatieve meerwaarde bevatten.  
De activiteiten zijn Engelstalig maar sluiten nauw aan bij figuren die de kleuters kennen van 
op tv. Het volgen van de belevenissen van een tv-figuur vinden de kinderen spannend. Het 
verhoogt ook de herkenbaarheid van de computertoepassingen en zorgt voor een lijn in de 
activiteiten. In deze grote collectie gratis programma’s heeft elke download een eigen naam 
en volgnummer.Op de website http://reliableanswers.com/kids/ kan je een groot deel van al de 
Blue’s Clues spelen downloaden.  
 
Andere leuke en leerrijke activiteiten zijn: 
 

• ‘Laundry time’ (105): leer het wasgoed rangschikken, soort per soort. 
• ‘Jigsaw puzzles’ (112): klassieke puzzeloefeningen. 
• ‘The recycle game’ (205): vuilnis sorteren in de juiste afvalbak 
•  ‘Hide and seek’ (307): een perceptiespel; in een erg complexe omgeving zit een 

hondje verstopt; wie vindt het? 
• ‘Treasure Hunt’ (311): je vindt de schat wanneer je voorwerpen aanwijst die 

gedeeltelijk verborgen zijn. 
 



Het Engelse karakter van de programma’s is voor de kinderen geen enkel probleem. De titels 
doen vermoeden dat ze makkelijk inpasbaar zijn in de klassieke belangstellingspunten van de 
kleuterklas zoals schoonmaken en afval. Ontwikkelingsdoelen rond perceptie en wiskundige 
initiatie kunnen met deze activiteiten geoefend worden. 
 
Vaak duurt het even voor de programma’s opstarten. In sommige programma’s is ook een 
helpbestand aanwezig onder de knop ‘parents’. 
 
Door de spelletjes te laten starten vanuit een presentatie op het bureaublad (zie voorbeeld 
hieronder) kunnen de kinderen zelf hun favoriete spel kiezen. Achter elk plaatje zit een 
hyperlink van waaruit het bijhorende programma opstart.  
 

 
 

Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


