
Knutselen/tekenen/schilderen etc.. 
 

• Behangtekening om in te spelen: Een rol behang uitrollen op de grond en misschien 
vastplakken aan de hoeken. Hier kun je op tekenen. Je kunt huizen, bomen en weggetjes 
teken, een school, een speeltuin en alles wat je kunt bedenken. Later kun je hier met 
poppetjes uit je poppenhuis, lego poppetjes of zelf geknipte poppetjes, autootjes en treintjes 
in spelen. 

 

• Boekje maken: Je kunt op verschillende manieren een een mooi boekje maken. Kinderen 
kunnen hier in tekenen of een verhaaltje in schrijven of een dagboekje van maken voor 
bijvoorbeeld de komende week. 
Je kunt verschillende papieren dubbelvouwen, om ze aan elkaar te maken als boekje kun je 

nietjes gebruiken of perforator, of de naaimachine of meerdere gaatjes maken en met naald 

en draad de achterkant dicht naaien. 

 

• Mandala’s inkleuren. http://www.mandalakleurplaten.nl/ 

 

• Knutselen/zingen/doen: Dit is een link naar een mooie antroposofische site met liedjes en 

andere leuke dingen.  https://www.doehoek.nl/ 

 

• Pinterest knutselen. Knutsel ideeën. https://nl.pinterest.com/knutselen/ 
 

 

Spelen/doen 
 

• Huishouden doen: Jonge kinderen kunnen vaak erg genieten van samen huishouden doen. De 
afwas, vaatwasser uitruimen, was vouwen, ramen wassen, boontjes doppen, aardappels 
schillen, buiten bezemen, stoelen poetsen en ga zo maar door. Een klein emmertje of teiltje 
met een klein sopje en een eigen doekje. Voor de allerjongsten kun je alleen schuim in een 
teiltje doen dan wordt het minder nat omdat ze het doekje nog niet uit kunnen knijpen of er 
niet aan denken. 
 

• Dingen zoeken: Naar aanleiding van het verhaal van Jasper en Jennie (zie pdf. op deze site) is 
het voor kinderen heerlijk om een luciferdoosje te krijgen en door het huis of in de tuin op 
zoek te gaan naar zoveel mogelijk hele kleine dingen die in het luciferdoosje passen. Daarna 
kun je met elkaar tellen hoeveel dingen je hebt gevonden. Je kunt ook de gevonden dingetjes 
onder een doekje leggen en kijken hoeveel je er uit je hoofd weet. Of je legt ze onder een 
doekje en kijkt of je de voorwerpen ook kunt herkennen door alleen te voelen. 

 

• Zoeken en verhaal verzinnen: Zoek in huis en de tuin of buiten voorwerpen van elke kleur die 
je kunt bedenken en verzin een verhaal met de voorwerpen in de hoofdrol. Als je dit samen 
met broertjes en zusjes doet kun je om de beurt een zin of stukje verhaal verzinnen. De 
verzinner heeft dan de macht om het verhaal een andere wending te geven. 
 

• Zoeken en tekenen: Verstop een aantal kleine voorwerpen in huis en de kinderen kunnen de 
voorwerpen zoeken en hierna een tekening maken waar deze voorwerpen in voor komen. 
 

http://www.mandalakleurplaten.nl/
https://www.doehoek.nl/
https://nl.pinterest.com/knutselen/


• Proeven: Doe je kind(eren) een blinddoek voor en laat hem of haar van allerlei uit je 
keukenkastjes proeven en raden wat ze proeven. Het zal je verassen hoe moeilijk het is om 
sommige heel gebruikelijke dingen te duiden als je het niet ziet. Om het moeilijker te maken 
kun je de kinderen ook vragen hun neus dicht te houden dan wordt het proeven een stuk 
moeilijker. 
 

• Toneelstuk bedenken en opvoeren. Je kunt ook als bedenken lastig is een kort verhaal 
voorlezen en de kinderen uitnodigen samen een toneelstuk van het verhaal te maken. Voor 
wat oudere kinderen is het vertellen van een mop en de mop naspelen ook erg grappig. Hoe 
jonger het kind hoe lastiger het maken van een toneelstuk maar vaak hebben ze veel plezier 
in het er mee bezig zijn en klap je als ouder vriendelijk voor het resultaat. 
 

• Verzamelen en sorteren: Sommige kinderen vinden het heerlijk om te sorteren en 
verzamelen. Zoek schelpjes en leg ze in volgorde van grootte, kleur en vorm. Doe hetzelfde 
met de doos vol knopen… etc..  
 

 

Voorlezen/Luisteren 

• Momo en de tijdspaarders van Michael Ende voorgelezen. https://soundcloud.com/irene-

hadjidakis/sets/momo-en-de-

tijdspaarders?fbclid=IwAR1Gbzwik7bUBljrzlw1kRCPt1uCGWEOu76LpHa_Y2jgsT8A6FAiQEJqV

eM 

 

• Jasper en Jennie. Zie pdf op deze site 

 

• Kleine kabouter blijft thuis. Zie pdf op deze site 
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