
Alle leeftijden -  Spelen met de wind 

 

Benodigdheden: 

- Een plastiek zakje  

- Een touw of lint 

 

Op een dag met veel wind is dit een superleuke buitenactiviteit!  

Trek je jas en eventueel je laarzen aan. Zoek de benodigdheden bij elkaar en vraag aan 

mama of papa om je even te helpen.  

Ze mogen het zakje aan de hand van een knoop vastmaken aan het touw of lintje. Het andere 

uiteinde van het touw kan je vasthouden in je hand OF je kan het touw rond je middel 

vastknopen. 

Ren nu zo hard als je kan door de tuin of samen met mama/papa op het voetpad.  

Het plastiek zakje vangt nu wind en krijgt hierdoor een bolle buik. 

Ben je klaar met rennen? Hang het zakje dan ergens stevig vast aan een paal of draad… Zo 

kan je achter het raam nog steeds zien of er veel of weinig wind is buiten. 
 

Variatie: Je kan het ook eens proberen met een stok/tak en 1 of meerdere linten.  

 

Veel plezier! 

 

  

 



 

JONGSTE KLEUTERS (peuters en 1e kleuterklas) 
Fijne motoriek 

 

Maak gaatjes in WC – rollen en laat je kind er stokjes of er rietjes insteken. 

 



 

JONGSTE KLEUTERS (peuters en 1ste kleuterklas) 
MASSAGEVERHAAL 

1. Doe de massage als ouder bij je kleuter. Lees het verhaal voor en doe ondertussen de bewegingen op de rug 

van je kind. 

2. Laat je kleuter de massage bij jou, broer, of zus doen. Lees het verhaal voor en doe de bewegingen voor die je 

kind moet doen op de rug van diegene waarbij hij de massage doet. 

 



 



Stempelen met wc-rollen 

Benodigdheden: 
- Wc-rolletjes (ook keukenrollen kunnen hiervoor dienen) 

- Verf 

- Schaaltje of kommetjes om de verf in te doen 

- Papier of een stuk karton (liefst zo groot mogelijk!) 

- Eventueel: een schort 

 

Hoe ga je te werk? 
- Laat je mama of papa de wc-rolletjes in verschillende figuurtjes plooien of met behulp 

van een schaar figurenstempels maken. (Zie foto’s ter inspiratie) 

- Doe de verf op een schaaltje of in kommetjes 

- Leg een groot vel papier of een stuk karton klaar. 

- Doe zeker je schort aan als je dat moet van papa of mama en stempelen maar! 

- Laat je kunstwerk drogen en zoek een mooi plaatsje om het op te hangen! 

- Veel stempelplezier! 

 

 

 

  



 



Link verhaal: Anna en haar groentetuintje:

https://www.youtube.com/watch?v=8VMnpoVryF0

https://www.youtube.com/watch?v=8VMnpoVryF0


Online voorstellingen 

We kunnen nu jammer genoeg niet ‘live’ naar toneelvoorstellingen gaan kijken.  

Maar niet getreurd!    

Via deze link kan je enkele voorstellingen online bekijken.  

Veel kijkplezier!  

 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/7-online-voorstellingen-voor-kleuters 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/7-online-voorstellingen-voor-kleuters


 

JONGSTE KLEUTERS (peuters) 
MEMORYSPEL 

 

Peuterklas en eerste kleuterklas: Memoryspel met bekers: speelgoed of andere voorwerpen 

- Neem 8 niet-doorschijnende bekers, yoghurtpotjes, schoendeksels, … 

van dezelfde kleur en een aantal duploblokken.  

- Leg onder telkens 2 bekers:  

o Een speelgoedauto 

o Een rood speelgoedblokje 

o Een speelgoed stuk fruit 

o Een bloemetje geplukt in het gras 

- Draai om de beurt 2 bekers om, als je erin slaagt 2 bekers met 

hetzelfde voorwerp te vinden, mag je de bekers en de voorwerpen 

bijhouden.  

- Wie het meeste gevonden heeft, is gewonnen!  

Gradatie: Je kan het spel moeilijker of makkelijker maken door meer of 

minder bekers te gebruiken. 

Variatie: je kan ook andere voorwerpen gebruiken bv. wasknijpers, een 

veter, een broeksknoop, … . Zolang je maar telkens van 2 hetzelfde hebt. 

 

 


