
 
 

 

Activiteiten: ideeën en suggesties  

Knutselen:  

- Maak/versier/schrijf post voor opa en oma 

- Kleien (verderop in dit document ideeën en opdrachten)  

- Kleuren: Websites voor kleurplaten:www.kleurplaten.nl, 

https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/, http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten, Gewone 

kleurplaten en kleuren op nummer: https://www.topkleurplaat.nl/kleuren-op-nummer/ 

- Tekenbingo (verderop in dit document een bingokaart) 

Websites met tekenvoorbeelden: 

tekenen met je hand: https://m.youtube.com/watch?v=oEB92HeV7zQ  

Jezelf tekenen (Meisje): https://m.youtube.com/watch?v=UJT10_Kc_NU  

Jezelf tekenen (Jongen) https://m.youtube.com/wathc?v=urAdGWV77aY   

- Maak een hele grote tekening (gebruik bijvoorbeeld een groot vel of (oud) behang. 

- Spelen met scheerschuim (leg een zeil op je tafel, of doe dit in de badkamer) 

- Maak je favoriete schilderij na 

- Maak je eigen museum: knutsel, klei, schilder en bouw zoveel mogelijk kunstwerken en richt 

in de woonkamer een hoek in met de mooiste creaties en vondsten. 

- Schilderen met alle gekheid op een stokje. Waar kun jij mee schilderen? Gebruik 

scheerschuim, aardbeienjam, aarde en olie. Je zult versteld staan wat je met deze 

ingrediënten kunt maken! 

- Afvalkunstwerk: verzamel in huis (of buiten) allemaal restjes/afval/verpakkingen en maak een 

megagroot kunstwerk. 

- Limo-boot: maak van lege plastic flessen bootjes en laat ze lekker ronddobberen in bad. 

- Creëer je eigen (ei)land: kies een plank, bord of dienblad en gebruik blaadjes, papier, 

poppetjes en plantjes om een eigen land te ontwerpen. 

- Altijd cool: een vliegwedstrijd! Wie vouwt en versiert het mooiste vliegtuig? Maak een 

landingsbaan en kijk wie het verste gooit. 

- Maak van oude sokken en ander knutselmateriaal leuke handpoppen. Uiteraard is het daarna 

tijd voor een poppenkastshow! 

- Bedenk je eigen geheimtaal! Maak bij alle letters van het alfabet een symbool. Schrijf elkaar 

briefjes met deze symbolen. 

- Websites voor knutsel ideeën: 

Kikker van wc-rol: 

www.facebook.com/766127343478612/posts/3207757979315524/?vh=e&d=n  

Bloemen knutselen: 

www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/1282384565186218/?vh=e&d=n  

Nog meer bloemen: 

www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/1292379924186682/?vh=e&d=n 

Kijkdoos knutselen: https://m.youtube.com/watch?v=_1SBEdRYQHQ 

Happertjes: www.facbook.com/409492659254838/posts/1240542376149858/?vh=e&d=n  

Boekenlegger: https://m.youtube.com/watch?v=9AOBUI1DRxs 

Websites voor knutsel ideeën: 

https://knutselopdrachten.nl  

https://www.leukmetkids.nl/101-ideeen-om-te-knutselen/ 

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/ 

http://www.kleurplaten.nl/
https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/
http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten
https://www.topkleurplaat.nl/kleuren-op-nummer/
https://m.youtube.com/watch?v=oEB92HeV7zQ
https://m.youtube.com/watch?v=UJT10_Kc_NU
https://m.youtube.com/wathc?v=urAdGWV77aY
http://www.facebook.com/766127343478612/posts/3207757979315524/?vh=e&d=n
http://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/1282384565186218/?vh=e&d=n
http://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/1292379924186682/?vh=e&d=n
https://m.youtube.com/watch?v=_1SBEdRYQHQ
http://www.facbook.com/409492659254838/posts/1240542376149858/?vh=e&d=n
https://m.youtube.com/watch?v=9AOBUI1DRxs
https://knutselopdrachten.nl/
https://www.leukmetkids.nl/101-ideeen-om-te-knutselen/
http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/


 
 

 

  

Overig:  

- Zoek foto’s uit en maak met kinderen een fotoboekje 

- De grote middagshow. Niet naar het theater? Oefen allemaal een act en presenteer die aan 

het eind van de middag aan elkaar. 

- Heb je nog vuilniszakken over? Organiseer een modeshow! Geef je kind(eren) een vuilniszak, 

maak mooie creaties en loop op hippe muziek over de catwalk. 

- Heb je thuis een Lego of Playmobil-fan? Regisseer een eigen Stop-motion-filmpje, 

bijvoorbeeld met de app Stop Motion Studio 

- Thematafel: de lente komt eraan. Zet een mooie tafel neer en laat je kind alles van de lente 

verzamelen en uitstallen. 

- Die goocheldoos.... pak hem uit de kast en probeer de moeilijkste goocheltrucs uit! Kosten 

even tijd, maar gegarandeerd plezier! 

- Leren programmeren gratis op: https://bomberbot.com/nl  https://scratch.mit.edu/  

 

Constructie:  

- Bouwen (lego, blokken, duplo) zie verderop in dit document opdrachten 

- Hutten bouwen (doeken, dozen, stoelen je kan alles gebruiken) 

- Bouwen met suikerklontjes Beetje poedersuiker mengen met water, dit is je cement. Blokje er 

kort in, plak op de ander en bouwen maar.  

Reken- en taalspelletjes: 

- Wat is er weg (pak 5 voorwerpen en tover er 1 weg, weet het kind welk voorwerp er weg is) 

- Maak samen geheimtaal of haal het van internet, schrijf een verhaal of briefjes naar elkaar.  

- Speel cijferslot: “cijferslot”. Kind komt op schoot zitten. Sla je armen om hem of haar heen en 

handen in elkaar gevouwen. Noem een rekensom en als het antwoord goed is gaat er één 

vinger los. 

- Geheugenspelletjes (ik ga op reis en ik neem mee, ik zie ik zie wat jij niet ziet) 

Links: 

Raad mijn getal: https://m.youtube.com/watch?v=R2SZCNOiSxg 

Ik tel mijn geld: https://m.youtube.com/watch?v=BMUhbYrgZtY  

Maak setjes van Max 10: https://m.youtube.com/watch?v=LNrsWvxQ_xU  

In huis:  

- Speurtocht of escaperoom 

“Als je kind nog niet kan lezen, maak dan kaartjes met voorwerpen die altijd op dezelfde plek 

in huis zijn. Zoals teken een wc, kind gaat naar wc en vind daar een kaartje waar een bank op 

is getekend, kind gaat naar bank enz. Uiteindelijk teken je op de achterkant van het laatste 

kaartjes een Schatkaart en die leg je waar de prijs ligt, (want prijzen maken alles leuk). Die 

prijs dat kan natuurlijk van alles zijn: extra schermtijd, een snoepje, een boek of een beloning 

om iets leuks samen te gaan doen.” 

Voor wat oudere kinderen heeft Zjos een toevoeging: “Nu het kind kan lezen, schrijven en 

rekenen en zijn de speurtochten aanzienlijk moeilijker. Met code-combinaties (goedkoop 

cijferslot, een slotje met een sleutel die verstopt is) rijmwoorden of cryptische aanwijzingen.” 

Kortom laat je fantasie gaan. Mijn toevoeging: je kunt natuurlijk ook vragen of je kind de 

speurtocht maakt die jij moet oplossen! 

https://bomberbot.com/nl
https://scratch.mit.edu/
https://m.youtube.com/watch?v=R2SZCNOiSxg
https://m.youtube.com/watch?v=BMUhbYrgZtY
https://m.youtube.com/watch?v=LNrsWvxQ_xU


 
 

 

- Maak een laser-wol-web om onderdoor te 

kruipen 

- Verstop iets of meerdere dingen in huis wat 

voor het kind leuk is om te krijgen. Klein 

cadeautje, snoepje enz. Maak een cryptische 

routeplanner of help ze met hints. Verkleden als 

piraten maakt het nog leuker. 

 

 

 

 

Bewegen: 

- Sportbingo (zie verderop in dit document de bingokaart) 

- Parcours maken in huis 

https://blog.moving-minds.com/2018/11/19/increase-activity-in-school-with-a-movement-maze/  

- Stop dans dans op de muziek wie als laatst stil staat is af 

- Kleuren en lichaamsdelen speuren. Roep een kleur en een lichaamsdeel. Het kind raakt 

daarna zo snel mogelijk iets van die kleur aan met het lichaamsdeel. Bijvoorbeeld elleboog op 

groen.  

- Speciale afleveringen van zappsport om kinderen thuis te kunnen laten bewegen  

https://www.youtube.com/user/TROSKids  

- Speciale filmpjes van Kinderen voor Kinderen wat je thuis kunt doen (iedere dag nieuwe 

aflevering  

https://www.youtube.com/watch?v=GxgoGgwYe7c 

- Heb je geen blotevoetenpad in de buurt? Maak er één thuis met watjes, steentjes, rijst, 

blaadjes, gras, water. 

- Pak verschillende objecten en maak in huis of in je tuin een heuse hindernisbaan. Spring over 

de schep, kruip onder de tuinstoel en rij met de kruiwagen. 
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Klei / knutsel / teken opdrachten: 

Maak: 

• FRUIT 

• GROENTEN 

• MEUBELS 

• BOMEN EN PLANTEN 

• MONSTERS 

• DIEREN 

• BOERDERIJ 

• GEZICHT 

• HUIS 

• SCHOOLSPULLEN 

• STRAND (ALLES WAT JE HIER VIND) 

• TAART, KOEKJES ENZ. 

• VORMEN 

• CIJFERS 

• LETTERS 

• ONTWERP JE EIGEN PRETPARK 

• ONTWERP JE EIGEN HUIS 

• ONTWERP JE EIGEN TUIN 

  



 
 

 

Tekenbingo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tekenbingo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bouwopdrachten: 

Maak: 

• Een doolhof 

• Iets dat vliegt 

• Een dier 

• Een zeedier 

• Een mannetje uit een film 

• Een brug 

• Een regenboog 

• Een uitvinding 

• Een bloem 

• Een boot 

• Een robot 

• Een voertuig 

• Je naam 

• Iets om te eten 

• Iets met 10 blokjes 

• Een huis 

• Een tuin 

• Een zwembad 

• Een speeltuin 

• Een pretpark 

• Een boerderij 



 
 

 

 

 


