
voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Het bloemenwinkeltje

Doel: 
De kinderen spelen de rol van verkoper en 
klant na, doen ervaringen op met 
geldhandelingen, betalen en tellen. 

Materiaal: 
• Kassa
• Portemonnee
• Muntjes
• Bloemen (geknutseld, geplukt of nep)
• Potjes, vaasjes, emmer, gieter
• Papier voor naam- en prijskaartjes
• Etc… 

Woorden: 
De bloem, mooi, de doos, geven, de vaas,
het potje, de kleur, kopen, kiezen, de
winkel, het bosje, de euro, betalen (peuters)
De klant, de toonbank, het prijskaartje, wat 
kost het?, het bonnetje (kleuters)     

Link: 

Filmpje ‘Hoelahoep Hoela’s bloemenwinkel’

Voorbereiding
In een bloemenwinkel kun je samen met je kind verschillende rollen spelen, 
zoals een klant en een bloembinder. Richt samen een hoekje in als 
bloemenwinkel. Een tafeltje met een kassa vormt de toonbank en bloemen 
(echte, namaakbloemen of geknutselde bloemen) in emmertjes of vaasjes 
kunnen worden verkocht. Maak prijskaartjes bij de bloemen. Een portemonnee 
met een aantal muntjes en zelfgemaakte biljetten maakt het spel echt. 

Activiteit
Bespreek samen wat je nodig hebt om een winkeltje in te richten. Zoek de 
spulletjes bij elkaar. Als je geen kassa hebt, kun je een bakje gebruiken en 
misschien een rekenmachine. 
Als je kind vanzelf gaat spelen, doe je eerst niets. Kijk maar eens hoe je kind 
met de spulletjes aan de slag gaat en er zelf mee gaat spelen.
Speel vervolgens mee. Doe bijvoorbeeld alsof je een klant bent en zeg dat je op 
zoek bent naar een mooi bosje bloemen voor oma. Vertel precies wat je zoekt 
en vraag of je kind (de bloembinder of cassiere) je kan helpen. 
Tijdens het spel leert je kind woorden die met de winkel te maken hebben, 
tellen, rekenen en omgaan met geld. 

Je kunt steeds nieuwe probleempjes of spelideeën inbrengen, zoals:
- De buurvrouw is jarig. Kan het bosje bloemen worden ingepakt?
- Leg meerdere bloemen op de toonbank. Hoeveel moet je betalen? 
- De klant heeft maar 3 euro in de portemonnee. Wat kan de klant daarmee 

kopen?

Demonstreren
Verbreden 1

https://schooltv.nl/video/hoelahoep-hoelas-bloemenwinkel/


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Eitjes in een nest

Doel: 
De kinderen maken naar aanleiding van een 
verhaaltje een nestje. Ze voeren een 
eenvoudig ritme uit tijdens een liedje.  

Materiaal: 
Plastic vul-eitje of een klein doosje, vul dit 
met rijst. Zo maak je een 
muziekinstrumentje. Door ermee te 
schudden, maak je muziek. 

Woorden: 
Het ei, boven, bouwen, klein, krak, breken,
geel, de veer, zacht, het nest (peuters)
De snavel, fladderen, de mus, uitbroeden, 
uitvliegen (kleuters)

Links: 
Klik hier om live via een webcam te kijken 
naar nesten van verschillende vogels.  

Zing hier het liedje ‘Tjiep Tjiep Tjiep’.

Getallenpret spelletje met kaarten. 

Demonstreren
Verbreden 2

Voorbereiding
Verzamel samen met je kind nestmateriaal om nestjes te maken, zoals takjes 
en zachte materialen zoals veertjes, draadjes en stukjes mos. 
Maak een schudeitje door een kunststof paasei te vullen met wat droge rijst. 

Activiteit
Speel een spel met vogeltjes die het erg druk hebben met het bouwen van
nestjes. Vertel het volgende verhaaltje:
De vogeltjes hebben het heel erg druk. Ze vliegen heen en weer. Ze zoeken 
kleine takjes en brengen die op een plekje waar ze een nestje gaan bouwen. Dat 
kan hoog in de boom zijn of laag in een struik of onder een dakgoot. Met hun 
snaveltjes houden ze hun takje stevig beet. Ze zoeken ook naar zachte veertjes 
en draadjes. Het nestje moet wel lekker zacht zijn. De vogels vliegen steeds 
maar heen en weer totdat het nestje klaar is. Een stukje mos is ook lekker zacht 
voor het nestje. Het nestje wordt heel mooi. Een beetje rond, zacht en er 
kunnen eitjes in gelegd worden. Moeder vogel gaat op het nest zitten. Zitten er 
al eitjes in het nest?

Zing dan het liedje ‘Tjiep Tjiep Tjiep’. Moeder vogel zit intussen nog op haar 
nest. Na het liedje kijken we even of er nu eitjes in het nestje liggen (nee, nog 
niet). Laat je kind eitjes in het nest leggen. Hoeveel eitjes liggen er in het nest?
Hoeveel vogeltjes kom er dan uit het ei?
Gebruik de kaartjes van Getallenpret. De cijfersymbolen en de vingerbeelden 
kan je kind gebruiken om aan te geven hoeveel eitjes in het nestje liggen. Of 
trek eerst een cijferkaartje en laat je kind vervolgens de juiste hoeveelheid 
eitjes in het nestje leggen. 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.facebook.com/192868847973287/posts/594621371131364/?vh=e&d=n
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/Getallenpret_jonge_kind_-_actviteiten_voor_thuis_Rolfgroep.pdf
https://www.facebook.com/192868847973287/posts/594621371131364/?vh=e&d=n
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/Getallenpret_jonge_kind_-_actviteiten_voor_thuis_Rolfgroep.pdf
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Fladdervlindertjes

Doel: 
De kinderen beleven de bewegingen van 
een vlinder. Ze herkennen en benoemen 
kleuren. Ze ontdekken het spiegelbeeld in
de vleugels van de vlinder. 

Materiaal: 
• Foto’s van vlinders en 

het filmpje over vlinders
• Papier, schaar, waterverf 

en een penseel om een 
vlinder te knutselen.

Woorden: 
Vliegen, vlinder, bloem, mooi, open, dicht, 
kleur, de vleugels  (peuters)
De rups, de cocon, van eitje tot vlinder, de 
ontwikkeling, fladderen (kleuters)

Links: 
App Rupsje Nooitgenoeg Google Play Store

App Rupsje Nooitgenoeg App Store

Filmpje Schooltv Vlinders

Demonstreren
Verbreden 3

Voorbereiding
Het versje ‘Fladdervlindertje’ kun je alvast doorlezen en leren, zodat je dat straks aan 
je kind kunt leren.  
Activiteit
Als het buiten warm genoeg is, zijn er al vlinders te zien, bijvoorbeeld het kleine 
koolwitje of het citroenvlindertje. Misschien heb je samen met je kind al wel zo’n 
vlindertje gezien en heb je gekeken hoe het eruitzag, hoe het vloog en waarnaartoe. 
Bekijk samen de plaatjes rechts. Vertel wat je ziet. 
Kan je kind een vlinder spelen? Hoe vliegen vlinders? Doe voor hoe ze fladderen met 
hun vleugels en hoe ze die langzaam open- en dichtvouwen. 
Zeg het versje op en maak er grote bewegingen bij. 
Speel het versje een paar keer samen met je kind uit. Bij de laatste zin ‘waar vliegt
het vlindertje naartoe?’, mag je kind antwoorden geven.
Misschien fladdert het vlindertje wel naar mooi gekleurde bloemen of komt het 
vlindertje even op je schoot uitrusten.

Knutsel
Vouw een A4-tje dubbel. Teken een halve vlinder en knip uit. Vouw de vlinder open. 
Laat je kind één zijde van de vlinder verven. Als de verf nog nat is, vouw je de vlinder 
dicht. En bij het openvouwen is de andere zijde van de vlinder ook geverfd! De 
vleugels van de éne zijde zijn gespiegeld aan de andere zijde. Dat kun je bij echte 
vlinders ook zien. Zie je het bijvoorbeeld op het plaatje hiernaast?

Fladdervlindertje

fladdervlindertje
mooi en licht
vleugels open 
vleugels dicht
fladdert vrolijk
wordt niet moe
waar vliegt het vlindertje
nu naartoe?

Elly van der Linden

https://schooltv.nl/video/vlinders-een-vlinder-is-een-insect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.hungrycaterpillar.book1.free.android.googleplay&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/mijn-rupsje-nooitgenoeg-ar/id1277085142?mt=8
https://schooltv.nl/video/vlinders-een-vlinder-is-een-insect


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Praatplaat Lente

Doel: 
De kinderen vertellen wat ze zien op de 
praatplaat en geven daar betekenis aan. Ze
leren woorden, denken en communiceren. 

Materiaal: 
De praatplaat lente (zie volgende pagina)

Woorden: 
De eend, de jonge dieren, de tractor, de 
zon, de schep, de hark, buiten, binnen, de
plant, het zaadje (peuters)
De moestuin, planten, zaaien, sproeien,
gieten, de frisse lucht (kleuters)

Demonstreren
Verbreden 4

Voorbereiding
Bekijk de praatplaat Lente (volgende pagina) en bedenk wat je kind zou opvallen. 
Geef je kind ruimte om te praten over de plaat. Ga in op wat je kind zegt. 
Je kunt de vragen gebruiken om verder in gesprek te gaan en samen na te denken. 
Stel niet alle vragen in één keer. Je kind hoeft niet alle antwoorden te weten en 
sommige vragen kunnen meerdere antwoorden hebben. Het belangrijkste is om samen 
te praten. 

Praatplaatvragen Lente
• De lente is begonnen, waaraan kun je dat zien?
• Op de plaat staan allemaal jonge dieren. Wijs aan en vertel welke dieren je ziet.
• Wijs op de plaat 5 gele voorwerpen aan.
• Zoek de sloot en de brug.
• Doe het geluid na van een varken, paard, schaap en koe.
• Wie zitten er op de rand van de zandbak?
• Welke kleur heeft de kruiwagen?
• Welk huisnummer heeft het huis vooraan op de plaat?
• Hoeveel vogelhuisjes hangen aan dit huis?
• Wat hangt er uit het bovenste raam? Waarom hangt dat daar?
• Bij het huis is een glazen kas gebouwd. Wat zie je in de kas?
• We gaan tellen. Hoeveel paarden, schapen, koeien, varkens zie je?
• Er staan veel wielen op de plaat, waar horen deze wielen bij?
• Zoek de bloemen in…

de tuin | de bloembak |de bloempot | het gras.
• Zie je de groentetuintjes? Welke groenten groeien in deze tuintjes?
• Welke groenten eet jij graag?
• Is het op de plaat ochtend, middag, avond of nacht? Waarom denk je dat?
• De deur van de varkensstal bestaat uit 2 delen. Weet jij hoe dit werkt?
• Het meisje op de fiets let niet op de weg, waar kijkt zij naar?

Nog meer denkvragen:
• Welke dieren heb jij in het echt gezien?
• Hoe ruikt het bij de varkens denk je?
• Pas op! Op de plaat staat een slang. Zoek 

de slang en vertel wat je hiermee kunt 
doen?

• Vader is de glijbaan aan het repareren. 
Hoe komt het dat de glijbaan stuk is?

• Op een groen bord staat de naam van de 
boerderij. Welke naam zou jij aan de 
boerderij geven en waarom?

• Stel je voor dat jij het kind in de rode 
tractor bent. Bedenk wat de meneer 
tegen jou zegt. Wat zeg je terug? 
Wat zou er aan de hand zijn?



voor thuis



voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Een n-e-s-t in de b-o-o-m

Doel:
De kinderen leren woorden (peuters) en 
letters.  Ze analyseren en synthetiseren 
korte lentewoorden (hakken en plakken), 
groep 2. 

Materiaal: 
• Fotokaartjes van lentewoorden
• Letterkaartjes
• Stoepkrijt 

Woorden: 
De tulp, de mus, het gras, de (bloem)pot, 
de zon, het nest, het nestje, de eitjes

Links: 
Fotokaartjes van lentewoorden 

Filmpje over de klank ‘ei’.

Demonstreren
Verbreden 5

Voorbereiding
Print de foto’s van korte lentewoorden en letters uit en knip ze uit. 
Tulp – mus – gras – pot – zon – nest 

Activiteiten
• Vertel je kind dat er in de lente in de tuin van alles is te zien. Laat de plaatjes zien. 

Wat staat erop? Hoe noem je dat?
• Leg de eerste letter van ieder woord erbij. 
• Hak het woord in stukjes. Zeg t-u-l-p. En dan weer plakken: tulp. 

Wijs tegelijkertijd de letterkaartjes aan. 
• Vorm de woordjes met de letterkaartjes. 
• Kun je andere lentewoordjes bedenken? Kun je ze hakken en plakken? Kun je ze 

leggen met de letterkaartjes of zelfs naschrijven?

• Spelletje ‘Raad het woord’.
Neem een plaatje in gedachten. Noem de eerste letter. Welk woord heb je in 
gedachten, kun je het raden?

• Spelletje ‘Stoepkrijt’
Schrijf de letters van de lentewoorden buiten op de tegels. Hussel de kaartjes door 
elkaar. Pak het bovenste kaartje en hinkel het woord. Is dat gelukt? Pak dan een 
volgend kaartje en spring van letter naar letter. 
Kun je zelf nog andere woordjes hinkelen met deze letters?

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/woord-_en_letterkaartjes_lente.pdf
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/woord-_en_letterkaartjes_lente.pdf
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/woord-_en_letterkaartjes_lente.pdf
https://schooltv.nl/video/het-ei-kijk-en-lees/
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