
LENTE

Margot Krijger

Last van lentekrieblels?
Gewoon terug kriebelen. 



HET PROCES IS BELANGRIJKER DAN
HET EIND PRODUCT 
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LENTE
Deze thema map bestaat
uit verschillende natuur
geïnspireerde activiteiten.
En zijn geschikt vanaf de
leeftijd van 1,5 jaar. Wat ik
als tip wil geven is om de
kinderen zoveel mogelijk los
te laten tijdens de activiteit
laat de fantasie de vrije
loop en ga de activiteit niet
sturen. Het mooie van deze
activiteiten is dat de
kinderen hun eigen
creativiteit hier in los
kunnen laten gaan.
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VLINDERVLEUGELS 

Karton waar je twee vlinder vleugels uit kan snijden 
Snij mesje en snijmat
Boeklon folie (te koop bij de HEMA)
Gedroogde bloemen
Bio glitter
Vloeipapier
Perferator
Touw

Benodigdheden:

Beschrijving:

Als eerst ga je de vleugels tekenen op karton en snij je ze uit
met een mesje. Vergeet niet een snijmat er onder te leggen!
Wanneer je de vleugels uit gesneden hebt plak je er boeklon
folie tegen aan. 
Bied de kinderen verschillende materialen aan die ze er op
kunnen plakken. Zoals gedroogde bloemen, bio glitter en
gekleurd vloeipapier. Wanneer de kinderen klaar zijn plak je
er boeklon folie nog een keer over heen zo dat alle bloemen
goed blijven zitten.
Maak aan de boven en onderzijde een gaatje. Rijg daar een
touwtje door heen en ga dan naar de andere vleugel waar je
het touwtje ook door heen rijgt. Zorg dat je een stuk over
houd waar de armpjes door heen kunnen.  



NATUUR ARMBAND 

Lege rol duktape of andere rol
van karton
Gedroogde bloemen
Lijm
Gedroogde bloemen
Optie: boeklon ipv lijm

Benodigdheden:

 

Beschrijving:

Je kan de armband op twee manieren versieren. Afhankelijk
van de leeftijd van de kinderen kunnen je kiezen om de
bloemen op de armband te lijmen of om boeklon op de
armband te plakken. Ik had voor de laatste optie gekozen
omdat de makkelijker is voor de jongste kinderen. Ze kunnen
dan zelf de bloemen er op plakken zonder dat het een grote
kliederboel word ;-)
Het is ook een erg leuke activiteit om eerst met de kinderen
opzoek te gaan naar heide bloemen. Deze samen te plukken
en die te laten drogen onder een stapel boeken of in een
bloemenpers.
 



SENSORY BOTTLES 

Lege flesjes
Lijmpistool
Vulmateriaal; kikkererwten, gekleurde rijst, kleine diertjes,
glitter, lijm, gedroogde bloemen

Benodigdheden:

 

Beschrijving:

Vul de flesjes met
verschillende materialen.
Voor de fles met glitter, vul je
het flesje eerst 1/3 met
knutselijl (doorzichtige) en de
rest vul je aan met water en
glitter. De lijm zorgt ervoor
dat de glitter niet meteen
naar de bodem zakt. Sluit de
dop af door hem vast te
lijmen met een lijmpistool. Let
op dat je er altijd bij blijft
wanneer ze hier mee spelen! 
 



KLEIEN 

Klei, mijn voorkeur gaat uit naar de klei van Invitation to
Imagine. Deze klei is handgemaakt en word
geproduceerd in NL. Het heeft een heerlijke geur en
bllijft lang goed als je de klei in een afgesloten pot
bewaard. Je kan natuurlijk ook zelf klei maken.  
Stekers, Grennn heeft een ruime keus aan verschillende
stekers. Deze zijn 3d geprint van biologisch afbreekbaar
materiaal. Dus een milieubewuste en duurzame keuze.
Andere opties zijn ook metalen stekers van bijvoorbeeld
de Xenos, Action of HEMA
Stempels, eerder maakte ik zelf stempels van houten
figuurtjes, gekocht bij Baker Ross deze plakte ik dan op
houten boomschijfjes. Mocht je ze liever kant en klaar
kopen vind je verschillende mooie stempels bij
Housofdreamers.nl 
Optioneel, gedroogde bloemen
Loose parts, bijvoorbeeld van Grapat of Tickit

Benodigdheden:



Bied alle materialen in houten bakjes of op een vakjes
bord aan.
Leg de klei neer met loose parts.
Vul de vorm van bijvoorbeeld een bloem of een (paas)ei.
Lamineer dan wel eerst het papier zodat de klei er niet
aan blijft plakken. 

Beschrijving:

Je kan de klei op verschillende manieren aanbieden. Om je
kind te blijven uitdagen is een aanrader om dit op
verschillende manieren te doen.  

 



SENSORY TAFEL 
Vul de sensory tafel met
verschillende materialen.

Maak een bloesemboom
door takjes op een stuk
karton te plakken en de
bladeren maak je van een
wc-rolletje. Je knipt een
wc rol ik 3e door hem een
beetje plat te drukken krijg
je de vorm van een
blaadje. 



SPELEN MET BLOEMEN 
Er zijn heel veerl manieren om te spelen met bloemen. Hier
voor heb je al enkele activiteiten gezien.
Naast bloemen gebruiken tijdens het knutselen is het ook leuk
om ze in te vriezen. Wanneer je bos bijna is uit gebloeid en je
niet meteen iets met je bloemen wil doen dan kun je de
bloemen in water leggen en invriezen. Ik gebruikte hier een
muffinbak voor.  

Bied het aan in het
buitenkeukentje of gewoon
heel simpel in een paar potjes
en pannetjes. 

Nog aan andere leuke
activitiet is om bloemen op
een stuk stof neer te leggen
en er dan met een hamer op
te slaan. De kleur van de
bloemen blijft dan als een
stempel achter op de stof. Je
kunt dan wel het beste voor
een licht stuk stof kiezen zodat
het goed zichtbaar is.  



NATUUR SCHILDERIJ 

Houten frame
Wanneer je geen houten frame hebt
dan kan je er een uit karton snijden 
Natuurlijk materiaal

Benodigdheden:

Ga er lekker met de kinderen
op uit en zoek een mooie plek
uit waar jullie je schilderij
willen gaan maken. Leg het
frame op een vlakke
ondergrond neer en laat de
kinderen opzoek gaan naar
materiaal waar mee ze het
schilderij kunnen gaan
opvullen Er onstaan de meest
magische kuntwerken! Wil je thuis een natuur schilderij

met de kinderen maken. Zet
dan verschillende materialen
neer waar de kinderen hun
eigen schilderij mee kunnen
maken. 



 ZONNEVANGER VLINDER

karton
snijmesje en mat
bloemblaadjes
boeklon:

Benodigdheden:

Knip en/of snij een vlinder uit
karton. Snij de vleugels uit en
plak daar boeklon achter. Ik
heb er voor gekozen om de
kinderen te laten plakken met
bloemblaadjes maar dit kan
natuurlijk ook met vloeipapier. 

Wanneer je klaar bent kun
je aan de andere kant
ook boeklon plakken
zodat de bloemblaadjes
mooi blijven zitten. 



 LOOSE PARTS 

Loose parts kun je op
verschillende manieren in zetten.
Op de foto's zie je enkele
voorbeelden wat je met loose
parts kan doen. 



VUL HET PAASEI



VERSIER DE VLINDER 


