
voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Dierengeluidenspel

Doel: 
De kinderen herkennen en benoemen 
dierengeluiden en bepalen de richting 
waar het geluid vandaan komt. 

Materiaal: 
• Luister hier het liedje ‘Lente in de wei’

Woorden: 
De kip, het kuiken, het schaap, het 
lammetje, het paard, de koe, het kalfje, 
het varken, (peuters) 
het veulen, het biggetje, open, dicht, 
ergens vandaan komen (kleuters) 

Links: 
Filmpje Schooltv muziekles over pasen

Luister hier het liedje ‘Lente in de wei’

Activiteit
Speel een geluidenspelletjes met je kind. Zing het liedje ‘Lente in de wei’ een 
paar keer. Je kunt het filmpje en de muziek gebruiken.
Vertel dat je gaat spelen alsof je een schaap bent. Je verstopt je ergens en 
maakt het geluid van een dier. Je kind doet de ogen dicht en mag jou zoeken, 
zodra je het dierengeluid laat horen. 
Hierna mag je kind zich verstoppen. 

Maak daarna een geluid van een ander dier. Zing het liedje opnieuw en 
vervang de woorden in het liedje (bijvoorbeeld: “Daar zie ik een koe--- met 
een kalf erbij. ‘Boe’ zegt de koe en het kalf-je verstopt zich in de wei”). 
Opnieuw kun je het verstop-spelletje erbij spelen. 

Verbreden 
Verdiepen 1

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/liedje_lente_in_de_wei.mp4
https://schooltv.nl/video/apennoten-pasen/
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/liedje_lente_in_de_wei.mp4
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/liedje_lente_in_de_wei.mp4


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Paaseieren knutselen of bouwen

Doel: 
De kinderen leren patronen kennen en zelf 
maken. Ze stempelen een patroon en 
bouwen een ei met blokjes na.

Materiaal: 
• Dik gekleurd papier, verf, een paar 

aardappels, een paar vorken, lint en 
een kraal.  

• Duplo of Lego 

Woorden: 
Het paasei, mooi, stempelen, rood, geel, 
blauw, groen, bouwen (peuters)
Pasen, versieren, verven, de paashaas, het 
vierkant, de cirkel, de driehoek (kleuters)

Links: 
Filmpje paasei stempelen
Filmpje paasei van Duplo en Lego
Werkt de link niet, klik dan hier:  
https://www.piramidemethode.nl/thuis/

Verbreden
Verdiepen 2

Activiteit paasei stempelen
• Snijd van een paar aardappels stempels in verschillende vormen. 
• Knip samen met je kind 3 eieren uit papier.
• Laat je kind een patroon stempelen op de papieren eieren. Bijvoorbeeld 

rode cirkel – geel vierkant – rode cirkel – geel vierkant 
• Als de drie papieren eieren droog zijn, vouw je ze in de lengte dubbel. Plak 

ze aan de achterkant aan elkaar vast, met een lint ertussen. Zo ontstaat een 
mooie mobiel. Kijk hier naar het filmpje. 

Activiteit paasei bouwen van Duplo of Lego
• Laat je kind de eieren van Duplo en Lego hiernaast zien. Kan je kind zelf een 

ei nabouwen van Duplo of Lego? Wat zal deze versiering mooi staan! 

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/paasei_stempelen.MOV
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/paasei_duplo.MOV
https://www.piramidemethode.nl/thuis/
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/paasei_stempelen.MOV


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Seizoenen

Doel: 
De kinderen benoemen kenmerken van en 
sorteren materialen uit seizoenen en 
plaatsen deze in de juiste tijdsvolgorde. 

Materiaal: 
• Print de plaatjes van de seizoenen.
• Mandje met kleine spulletjes uit de 4 

seizoenen, bijvoorbeeld:
lente - bloem, ei, speelgoedkuikentje
zomer – zwembroek, schepje, ijsstokje
herfst – herfstblad, noot, paddenstoel
winter – handschoen, muts, watje 
(sneeuw), kerstbal 

Woorden: 
De lente, de winter, de bloem, het ei, het 
kuikentje, het schepje, de handschoen 
(peuters)
De zomer, de herfst, de zwembroek, 
uitzoeken, seizoenen (kleuters) 

Links: 

Liedje Schooltv ‘Elk seizoen is anders’

Print de plaatjes van de seizoenen.

Verbreden
Verdiepen 3

Voorbereiding
Zoek de spulletjes, die verwijzen naar de lente, zomer, herfst en winter bij 
elkaar in een mandje. Je hebt een theedoek nodig om het spelletje te spelen.
Print de plaatjes van de seizoenen en leg ze verspreid op de grond, zodat ze in 
volgorde van tijd liggen. 

Activiteit sorteren
Verstop de spulletjes in het mandje onder de theedoek. Vertel je kind, dat je 
iets in het mandje hebt. Kan je kind raden wat er in zit? Misschien wordt je kind 
nieuwsgierig. Pak 1 voorwerp uit het mandje, zonder de theedoek weg te 
halen. Wat is het? Weet je kind wat het is? 
Haal samen de mand leeg en laat je kind vertellen wat er allemaal in zit. 
Kan je kind de voorwerpen sorteren en bij de goede seizoensplaatjes leggen? 
Wat hoort er bij de winter? En bij de lente? 
Als alle spulletjes gesorteerd zijn, mag je kind alles weer in het mandje 
stoppen. 

Spelletje Foetsie!
Leg 5 voorwerpen uit de mand op tafel. Dek ze af met de theedoek. 
Je kind mag de ogen dichtdoen, terwijl jij 1 voorwerp weghaalt met de 
theedoek. Stop het in het mandje. Je kind mag weer kijken. Wat is er weg? 
Je kunt het moeilijker maken door meer spulletjes op tafel te leggen. En kun je 
zelf ook raden wat er weg is, als je kind 1 of 2 voorwerpen weghaalt? 

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/plaatjes_seizoenen_bij_piramide_voor_thuis_lente_3.pdf
https://schooltv.nl/video/lente-zomer-herfst-en-winter-elk-seizoen-is-anders/
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/plaatjes_seizoenen_bij_piramide_voor_thuis_lente_3.pdf


voor thuis Activiteiten voor peuters en kleuters thuis. 

Eieren zoeken en tellen

Doel:
De kinderen kennen de telrij tot 10 en 
oefenen structurerend tellen op basis van 
de vijfstructuur van een eierdoos. 

Materiaal: 
• 10 plastic eieren (of chocolade eieren of 

echte gekookte eieren), watervaste 
stift, eierdoos

• Voor het eierwinkeltje: kassa, muntjes 
en briefjes (geld), portemonnee, allerlei 
eieren en paasversiering.

Woorden: 
De eieren, rood, geel, blauw, groen, het 
winkeltje, eitjes, zoeken, verstoppen 
(peuters)
De eierdoos, paars, roze, chocolade ei, 
het  cijfer (kleuters) 

Links: 
Schooltv Koekeloere: Ei, ei, ei

Filmpje eieren zoeken 

Verbreden
Verdiepen 4

Voorbereiding 
Schrijf met een watervaste stift de cijfers van 1 tot en met 10 op de eieren. Je 
kunt ook stippen op de eieren zetten, zodat je kind naast het cijfer ook het 
aantal stippen kan tellen. Stop de eieren in de eierdoos. 

Activiteit 
Laat je kind zelf spelen met de eieren in de eierdoos. Misschien sorteert je kind 
ze zelf in een bepaalde volgorde. Of je kunt je kind het idee geven om dit te 
doen. 
Verstop de eieren ergens buiten, op een veilige plek, bijvoorbeeld de tuin of 
een speelplaats. Je kind mag natuurlijk niet kijken tijdens het verstoppen. 
Nadat je de eieren verstopt hebt, mag je kind ze opzoeken en in de eierdoos
terug zetten. Bekijk het filmpje eieren zoeken .
Welk ei mist nog? Welk cijfer hoort op welke plek in de eierdoos? 
Hoeveel eieren heb je al gevonden? Hoeveel eieren zijn er nog verstopt? 
Dit soort vragen tussendoor zal je kind uitdagen tot het tellen, zoeken en 
inschatten van cijfers en inzicht in de telrij geven. 

Je kind zal zelf ook graag de eieren willen verstoppen. Zoek jij ze op? Of zijn er 
nog meer kinderen die willen zoeken, verstoppen en vinden? 

Eierwinkeltje
Heeft je kind al een bloemenwinkeltje gemaakt? Nu is het tijd om dit winkeltje 
om te bouwen tot een winkeltje met eieren en paasspulletjes. 
Hoeveel kost 1 ei? Hoeveel eieren passen er in de doos? Heb je grote en kleine 
eieren? 
Je kind kan samen met jou spelen als verkoper en klant. Tijdens het spelen 
komen veel woorden en rekenbegrippen aan de orde. Bovendien is het spelen 
hartstikke leuk!

https://schooltv.nl/video/koekeloere-ei-ei-ei/
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/eieren_tellen.MOV
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/eieren_tellen.MOV
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