Maak een plakband-stad!
Kleef samen op de vloer
straten met afplaktape.
Eerst samen creëren en
daarna uren speelplezier.

Speel samen verstoppertje.

Hou een dansfeestje.
Youtube barst van liedjes en
dansjes.

Vul het bad met lege flessen
en potjes. En nu maar vullen,
leeggieten, in elkaar
overgieten,…
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Maak een schilderij.
Leg een groot blad op de
grond en laat jullie fantasie
de vrije loop.

Maak samen een heerlijke
fruitsalade.

Plant samen bloembollen of
zaai zaadjes.
Tip: wil je snel resultaat?
Neem dan tuinkers.

Blaas samen eitjes uit en
beschilder ze daarna samen.

Lees een boekje voor en laat je
kleuter nadien het verhaal aan
jouw vertellen.

Maak van een grote doos een
speelhuisje. Snijden, verven,
inrichten,… gegarandeerd uren
speelplezier.

Ga eens op zoek in de kasten en
maak er een leuke verkleedpartij
van.

Maak schaduwfiguren.

Lees gezellig samen een
boekje.

Maak er in bad een gezellige
schuimparty van.

Maak samen heerlijke
koekjes.

Maak een leuke
brief/tekening voor de
grootouders en doe deze
samen op de post.

Ga samen op
zaklampentocht doorheen
het huis.

Bellen blazen.

Maak samen reuze hoge
torens met materialen die
je thuis kan vinden.

Maak een kamp.
Binnen of buiten!

Ga met tablet/ fototoestel
of smartphone op zoek naar
een bepaalde kleur en laat
je kleuter hier foto’s van
nemen.
Kleur per kleur.
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Ga samen fietsen.

Ga op zoek naar dingen
waarmee je muziek kan maken.
Maak samen een geweldig
concert.

Een regendagje?
Ga eens lekker in de plassen
springen.

Speel samen poppenkast.

Vandaag gaan we tellen. We
maken groepjes per getal. Een
doosje met 1, een doosje met 2,
…

Scheerschuimtijd.
Spuit scheerschuim op een
gladde ondergrond en laat je
dan maar lekker gaan. Je kan
hierin tekenen en je kan zelfs
bewegen op muziek.

Gekke bekkentijd.
Beeld ook eens gevoelens uit in
de spiegel.
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Vandaag gaan we kleuren.
Heb je geen kleurboek?
Typ dan kleurplaten in op
google.

Verstop in de ruimte een
muziekdoosje of iets dat
geluid maakt. Je kleuter moet
daarna op zoek naar het
geluidje.

Lees gezellig samen boekjes.
Weet je dat je kleuter ook
een boekje kan voorlezen?
Plezier gegarandeerd.

Laat je kleuter zichzelf eens
aankleden.
Ideale tijd om dit aan te
leren.

Het ideale moment om de
kinderliedjes uit jouw tijd
aan te leren.

Stempeltijd.
Met verschillende materialen
stempelen.

Doktertje spelen, het blijft
een topper.

Vandaag is het piratendag.
Schip bouwen, schattentocht,
eten met de handen, …

