WAT GAAN WIJ DOEN
VANDAAG
BEWEGEN | KNUTSELEN | LIEDJES | SPELEN

ACTIVITEITEN VOOR THUIS
VOOR KINDEREN VAN 2-4 JAAR

Even geen kinderopvang of school….
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn in Nederland de
kinderopvangcentra en basisscholen voor een aantal weken gesloten. Dit betekent dat kinderen
en ouders veel meer tijd thuis met elkaar doorbrengen, dan dat zij normaal gesproken zouden
doen. Om ouders en kinderen te inspireren bij het bedenken van activiteiten, hebben wij dit toffe
activiteitenboek in elkaar gezet.
Op de volgende pagina’s vinden jullie allerlei activiteiten om samen of zelfstandig te doen. Van
knutselen tot liedjes zingen én van dansen tot sorteren. In iedere activiteit wordt “je” gebruikt
i.p.v. het verschil te maken tussen ouders en kinderen. Dit hebben we gedaan om het
overzichtelijk te houden. Kijk per activiteit even goed of deze geschikt is voor kinderen om
zelfstandig te doen óf dat hulp van papa en/of mama verstandig is. Denk hierbij aan het
voorbereiden van de activiteit of gebruik van materialen.
Maken jullie gebruik van het activiteitenboek? Dan vinden wij dat leuk om terug te zien of te
horen! Deel daarom gerust een foto of berichtje met ons via Facebook of de ouderapp.
Wij wensen jullie veel speelplezier! Team Second Home Kinderopvang
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Brooddeeg maken
Met een beetje fantasie en zout brooddeeg maak je de meest originele figuren. Het recept voor
brooddeeg is heel eenvoudig en gaat volgens de 2 – 1 – 1-verdeling. Je kunt hiervoor een kopje
gebruiken of een bepaalde hoeveelheid. Om brooddeeg te maken
heb je de volgende ingrediënten nodig:
2 kopjes (500 gram) witte bloem (geen zelfrijzend meel)
1 kopje (250 gram) zout
1 kopje (250 ml) water
1 eetlepel olie
Vormpjes
Bakpapier
Als je alles hebt afgemeten begin je met de droge ingrediënten. Als eerste giet je de bloem in een
bak. Eventueel kun je het eerst zeven zodat het goed los is. Vervolgens meng je dit met een kopje
zout. Daarna maak je een kuiltje in het midden en giet je het water en olie erin en meng je het
door elkaar. Het beste kun je dit gewoon doen met je handen totdat je een fijne consistentie
hebt. Is het deeg te nat en kleverig, voeg je nog wat extra bloem toe en is het te droog, wat extra
water. En klaar is je brooddeeg.
Brooddeeg bakken
Om het zoutdeeg te bewaren, kun je dit luchtdicht in een bakje bewaren. Vóór het spelen kun je
wat vocht toevoegen waardoor het deeg kneedbaar wordt. Let op! Brooddeeg is beperkt
houdbaar.
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Voor het bakken verwarm je de oven voor op 100 graden. Voordat je de creaties in de oven doet,
kun je hier nog wat olie overheen strijken voor een glanzend kleurtje. Het brooddeeg wordt niet
echt gebakken in de oven, maar is bedoeld om het deeg te laten drogen. Dit kan wel zo’n 1 tot 3
uur duren, afhankelijk van de dikte. Na het bakken nog een uur laten afkoelen in de oven.
Als je liever niet wilt bakken, dan kun je het zoutdeeg ook laten drogen in de lucht. Bijvoorbeeld
door het kunstwerk bovenop de verwarming te leggen.
Duplo kleuren sorteren

Een leuk spelletje om met elkaar te spelen! Je kunt allerlei varianten op dit spelletje bedenken en
het enige wat je nodig hebt, is een berg gekleurde duplo en een kleurendobbelsteen. Wij geven je
alvast een voorzetje:
• Gooien met een kleurendobbelsteen en alle
kleuren verzamelen uit de berg met duplo.
• Alle kleuren sorteren.
• Alle kleuren opstapelen.
Welke variant bedenk je zelf?
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Smurfensnot

Er zijn heel veel manieren om smurfensnot te maken. De eenvoudigste manier hebben wij voor
jullie opgezocht. Wil jij ook smurfensnot maken? Zorg er dan voor dat je de volgende ingrediënten
in huis hebt:
• Boterhamzakje(s)
• Afwasmiddel (tip: DREFT)
• Shampoo
• Water
Smurfensnot maken
Doe een laagje afwasmiddel met enkele eetlepels water in
het zakje. Vul het zakje een klein beetje aan met de
shampoo (tot hoever je wilt). Zorg dat er een klein beetje lucht in het zakje zit en knoop daarna
het zakje dicht. Kneed het zakje met je handen totdat het “snot” ontstaat.
Extra leuk: Zoek de verdieping in deze activiteit op door de volgende vragen te stellen:
1. Wat denk je dat er gebeurt als je het zakje kneed?
2. Na het kneden: Wat is er gebeurd?
3. Hoe denk je dat het “snot” is ontstaan?
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Ballonnen tennis
Lekker bewegen!! Span een lijntje door de kamer, ga aan beide kanten
staan en tennis een ballon over de lijn. Op de foto hierboven zie je wat
je nodig hebt voor deze leuke activiteit!

Dansen met linten
Lekker dansen in de woonkamer. Maak linten van crêpepapier,
wol of slierten papier. Zet de muziek op en dansen maar!
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Voeldoos maken
Neem een grote (schoenen-) doos en stop erin wat je wilt. Je
kunt bijvoorbeeld denken aan plastic dieren, sokken en
speelklei. Zorg dat de doos afgesloten kan worden zodat
niet zichtbaar is wat er in de doos ligt.
Kun je raden wat er precies in zit?

Verven met scheerschuim
Neem wat scheerschuim, verf en eventueel wat kwasten.
Handig om een vuilniszak open te knippen en deze als
tafelkleed over de tafel te leggen. Zo blijft de tafel lekker
schoon! Spuit flinke klodders scheerschuim op tafel. Je
kunt hier eventueel wat verf aan toevoegen maar dit is niet
noodzakelijk. Schilderen maar! Je kunt zelf kiezen wat je
maakt maar het is ook leuk om kleine opdrachten te geven.
( “schilder een bal”, “maak een zon” etc.)
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De draad kwijt?
Neem een bolletje wol en rol dit uit door de ruimte
(bijvoorbeeld de tuin of de woonkamer). Ga onder, over en
achter onderwerpen langs zodat er een web van draden
ontstaat. Is het draad op of het web groot genoeg? Laat de
kinderen dan het weggetje volgen. Lukt het ze om het einde
van het draad te vinden?

Mission impossible
Maak een bijna onmogelijk parcours door de woonkamer. Verbind de draadjes overal heen zodat
er een soort spinnenweb ontstaat. Probeer van punt A naar punt B te komen zonder dat het wol
geraakt wordt.
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Een klein feestje
Ballonnenfeest! Hoe vaak kun je een ballon hooghouden? Of lukt het je om de ballon alleen met je
neus aan te raken? Er zijn allerlei varianten te verzinnen in dit spelletje. Laat je fantasie de vrije
loop!
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Beauty middag
Schminken, nagels lakken (met kindvriendelijke
nagellak) of maak prachtige haarvlechten. Een
middag vliegt voorbij!
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Wat is er weg?
Pak een kleedje of een handdoek en een aantal
voorwerpen die duidelijk van elkaar te onderscheiden
zijn. Leg de voorwerpen onder een kleedje. Laat goed
zien wat er allemaal ligt, vraag nu aan je speelgenoten om
hun ogen dicht te doen. Vervolgens haal je één voorwerp
weg. Kunnen de anderen raden wat er weg is?
TIP: Maak het spel moeilijker door meerdere
voorwerpen tegelijk weg te halen.

Muziek maken
Maak je eigen muziekinstrument! Versier een lege wc-rol en
plak één kant dicht. Vul de wcrol met rijst, kraaltjes of
steentjes. Plak de open kant ook dicht. Schud de rol heen en
weer én tadaa… muziek!
Nodig:
Lege wc-rolletjes • Papier • Lijm of plakband • Versiering
(stiften, stickers, etc.) • Vulling zoals: droge rijst, steentjes of
kralen.
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Boekjes lezen
Je hebt vast allerlei prenten- en
voorleesboeken in huis. Kies samen
een boek uit. Na het (voor-) lezen kun
je een activiteit over het boek doen.
Wij hebben alvast wat op een rijtje
gezet:
• Maak een knutselwerkje van iets uit
het boek. Bijvoorbeeld: de
hoofdpersoon of een onderwerp dat
veel in het boek voorkomt.
• Praat over het boek: wat heb je
gezien, waar ging het verhaal over?
• Zoekopdracht. Dit is zeer geschikt bij prentenboeken. Bijvoorbeeld: “Wijs de kip aan” bij een
boek over dieren.
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Activiteiten dobbelsteen
Voor deze activiteit heb je een grote dobbelsteen nodig. Schrijf op iedere zijde van de
dobbelsteen een opdracht of activiteit. Dit kun je ook doen door de opdracht of activiteit op
papier te schrijven en deze op de dobbelsteen te plakken. Dobbelen maar!
Nodig:
• Pen en papier
• Grote dobbelsteen of vierkante doos
Voorbeeldopdrachten:
• Loop als een dinosaurus.
• Spring als een kikker
• Draaf als een paard
• Rol als een varken Of… je kunt er natuurlijk
voor kiezen om allerlei huishoudelijke taakjes als
opdrachten op te schrijven GRAPJE!
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Gezonde snack
Tijd voor pauze?
Maak dan eens dit leuke en lekkere tussendoortje klaar.
Nodig:
• Komkommer
• Een winterpeen of gewone wortels
• Een galia meloen of blokjes kaas Stap
1: Was de komkommer. Snij de komkommer door de helft
en snij de zaadlijst er zo uit dat het de vorm heeft van de
blaadjes van een tulp (zie foto).
Stap 2: Was en rasp de wortelen en snij de wortel in plakjes. Vervolgens snij je twee drie hoekjes
uit het plakje wortel, zodat de wortel op de bloem van de tulp gaat lijken.
Stap3: Snijd de schil van de meloen af en haal de zaadlijst (pitten) er met een lepel uit. Snijd de
meloen in blokjes. Iets groter dan een dobbelsteen. Heb je gekozen voor kaas? Dan kun je stap 3
overslaan.
Stap 4: Steek de cocktailprikker eerst door de wortel. Schuif dan de komkommer eronder en prik
de andere helft in de meloen of het blokje kaas. Serveer de hapjes direct of bewaar ze in de
koelkast.
Eet smakelijk!
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Maak je eigen tent!
Even behoefte aan wat eigen ruimte? Zonder je af in je eigen
tent Ook geschikt voor papa’s en mama’s!
Nodig:
• Kleden
• Touw
• Knijpers
• Meubilair
• Eventueel een grote doos
Maak met kleden en ander meubilair een coole tent of hut.
Met wat hulp van touwen en knijpers kun je vast iets moois
maken

Bellenblazen, maar dan anders
Heb je geen bellenblaas-flesje in huis? Geen nood, wij weten
hoe je zelf een bellenblaas maakt en deze is eigenlijk nog veel
leuker vinden wij!
Nodig:
• Een plastic fles
• Washandje
• Eventueel verf
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• Elastiekje
• Afwasmiddel

Knip de onderkant van de fles af. Houd de bovenkant van de fles heel. Doe wat wasmiddel op een
natte washand en bind deze washand om de fles heen met een elastiekje. Voor een kleureneffect
kun je ook wat verf druppelen op de natte washand. Draai de dop van de fles en blaas hard in de
fles. Wat een gaaf effect!

Blote voeten pad
Deze activiteit kan zowel in huis als in de tuin. Maak een
looppad door allerlei materialen achter elkaar neer te leggen.
Doe je schoenen en sokken uit én lopen maar. Hoe voelt dat?
Je kunt voor het blote voeten pad allerlei materialen gebruiken.
Let hierop dat de materialen niet scherp zijn. Wij hebben wat
materialen voor jullie op een rijtje gezet:
• Ongekookte macaroni, rijst of spaghetti
• Gras • Aarde of zand
• Water (in een bakje)
• Kiezeltjes
• Modder
• Verschillende stukjes stof
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Stoepkrijten
Stoepkrijten heeft weinig uitleg nodig. Maak iets moois van
je tuin of straat. Zo brengen we vrolijkheid in de straten!

Zipzakjes met verf
Kliederen zonder vies te worden, dat willen we allemaal! Doe verf in een zipzakje/zipperbag en
schuif de zipper goed dicht. Plak de zakjes op tafel vast
met plakband of met tape. Als de zakjes goed vast
geplakt zijn kun je verven met je vinger door over het
zakje te gaan. Zo maak je “in het zakje” prachtige
kunstwerken zonder vies te worden. Naast verf kun je
ook andere materialen in de zakjes doen. Hierbij stimuleer
je de sensomotorische ontwikkeling.
Materiaal ideeën:
• Haargel (voeg glitters toe voor sprankelend effect)
• Douchegel
• Scheerschuim
• Zand en water
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Waterbaan pret!
Vouw een waterbaan van aluminium folie. Zorg dat de randjes omhoog staan waardoor water in
de folie kan blijven staan. Zet auto’s of bootjes in de waterbaan en spelen maar!
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Smoothies maken

Maak een lekkere power smoothie om de dag goed te starten!
Nodig:
• Fruit zoals banaan, aardbei, mango
• Optioneel: groentes zoals boerenkool of spinazie
• Melk of yoghurt
• Blender of staafmixer
Voeg het fruit (en/of de groente) en de melk of yoghurt samen in een beker of de blender en mix
het tot een gladde massa.
Drink smakelijk!
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Balletje Balletje

Een leuk spelletje om het geheugen uit te dagen.
Nodig:
• 1 knikker/ balletje
• 3 dichte bekers.
Verstop onder 1 van de drie bekers een balletje en hussel de bekers door elkaar. Onder welke
beker ligt het balletje. Je kunt deze activiteit ook uitbreiden met 2 balletjes tegelijk.
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Strijkkralen
Het is een vaak priegelwerkje maar dat maakt het niet minder
leuk. Wat maak jij het liefst met strijkkralen?

Handpoppenspel
Maak handpoppen van oude sokken en speel hier een poppenspel
mee. Je kun een kleine tafel op z’n kant zetten zodat je een theater
maakt voor het poppenspel.
Nodig:
•Sokken
• Textielstiften / of markers
• Plakoogjes • Kleine tafel
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Stoelendans maar dan anders
Maak met tape kruisjes op de grond (evenveel als aantal deelnemers). Draai een muziekje en
wanneer je het muziekje op pauze zet, moet iedereen op een kruisje gaan staan. Je kunt ervoor
kiezen om telkens een tape kruisje weg te halen maar dat is niet het doel van dit spel.
Variatie: Stopt de muziek, laat de deelnemers dan zitten i.p.v. staan op het kruisje of laat ze een
pose aannemen i.p.v. staan. Je kunt hier zelf allerlei variaties op verzinnen.
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