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Wat fijn dat je onze doe-tips in het thema lente gevonden hebt!

 

Met dit gratis project kun je heel eenvoudig thuis spelenderwijs met je kindje 

aan de slag om alles over de lente te leren.
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De activiteiten zijn gebaseerd op de boeken 'Lente met Fien en Milo' (nieuw 

verschenen in 2019) en 'Saar in de lente'. Voorlezen is ontzettend waardevol. 

Niet alleen vergroot je hiermee de woordenschat van je kind, maar je beleeft 

ook even samen een intiem moment waarop jullie allebei volledig betrokken 

zijn bij het verhaal. Heerlijk om tot rust te komen en een nog sterkere band 

met je kindje te ontwikkelen! De doe-tips helpen je om na het lezen het verhaal 

op een andere manier te beleven en spelenderwijs heel veel te leren over de 

lente.

We wensen je heel veel speel- en ontdekplezier in dit prachtige seizoen!
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Wat heb je nodig?

Aan de slag

2,5+
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Knutselen - Een nest vol kuikens

Je kunt een vogelnestje maken op heel veel manieren. onderstaande manier is 

heel geschikt om uit te werken met jonge kinderen.

·        Bruine vouwblaadjes 16x16 cm

·        Plakfiguren voor de oogjes en snavel

·        Wit papier voor de eieren

·        Gele vouwcirkels in 2 formaten voor de 

         kuikens

·        Gekleurd A4 papier voor de ondergrond

·        Schaar 

·        Lijm

Een vogelnest vouwen is heel eenvoudig! Vouw met de kinderen 16 vierkantjes 

van hun vouwblaadje. Voor peuters is dit nog erg moeilijk en kun jij het nest 

maken, met kleuters kun je dit prima doen. Na het vouwen knippen de 

kinderen het blaadje doormidden en vouwen aan de onderkant de hoekjes 

om. Het vogelnestje is klaar!

Je kunt nu kiezen om er eieren of kuikens in te plakken. Voor de eieren laat je 

kinderen een ovaal omtrekken en uitknippen of een ovaal uitknippen die al 

voor ze getekend is. Kunnen kinderen nog niet knippen dan zorg je dat de 

vormen klaarliggen.

 

Wil je liever kuikens, dan plak je twee ronde vouwblaadjes schuin op elkaar. 

Gebruik een driehoekje voor de snavel en teken of plak er een oogje op.

Het mooist is als de eieren en kuikens echt ín het nestje zitten. Het best is dan 

ook om deze eerst op de ondergrond te laten plakken en er dan het nestje 

voor te plakken. Help de kinderen hierbij zodat het mooi uitkomt op het blad. 

 

 



Knutselen - Vrolijke vlinders
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3

3+

Ook vlinders mogen natuurlijk niet ontbreken in de lente. Ook hier zijn weer 

heel veel mogelijkheden denkbaar, maar voor oudste peuters en kleuters is 

het vouwen van vliegers voor de vleugels een hele leerzame en goed uit te 

voeren manier.

Wat heb je nodig?

·        Vouwblaadjes in 4 of 8 vrolijke kleuren

·        Zwart of bruin papier voor het lijfje

·        Plakrondjes voor de ogen

·        Strookjes voor de voelsprieten

·        Lijm

Om het nestje helemaal af te maken kun je er bruine strookjes papier op laten 

plakken of zelfs echt stro. Geef de resultaten een mooi plaatsje op de groep en 

jullie zijn helemaal in lentesferen!

Aan de slag

Laat de kinderen van hun vouwblaadjes vliegers vouwen. Zorg dat het blaadje 

met de punt naar hun buik wijst. Vouw het diagonaal doormidden en maak 

het weer open. Neem nu een punt en vouw deze naar de middelste 

diagonaallijn toe. Doe hetzelfde met de andere kant en je vlieger is klaar! Leg 

goed uit dat je scherpe vouwen moet maken en dat je dit doet door met je 

nagels over de vouwlijn te gaan.

3
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Tip: bedenk vooraf hoe groot je de vlinders wil hebben. Gebruik je 8 blaadjes 

van 15x15 cm dan worden ze behoorlijk groot. Het voorbeeld is gemaakt met 

vouwblaadjes van 12x12 cm en de vlinders hebben dan een mooi formaat om 

er meerdere bij elkaar op een raam of prikbord te hangen, maar 10x10 is ook al 

voldoende wat formaat betreft.

Knip nu uit bruin of zwart papier een ovaal voor het lijfje (even meten als je de 

vleugels neerlegt hoe groot dit moet zijn) en lijm de vleugels hieraan vast. 

Vertel de kinderen dat een beetje lijm op het puntje al voldoende is. De 

vleugels mogen elkaar best een stukje overlappen. Als je scherp vouwt blijven 

de vliegers wel dicht, maar je kunt ze ook dicht laten lijmen. Ook hier weer 

alleen een klein beetje plak op het randje!
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Vouwen is een prachtige oefening voor de fijne motoriek én het ruimtelijk 

inzicht. Kinderen oefenen begrippen als ‘op elkaar’ en ‘tegen elkaar’. 

Daarnaast komen verschillende vormen aan bod en leren kinderen dat je door 

een vierkant schuin doormidden te vouwen, een driehoek krijgt. Een driehoek 

is dus een half vierkant. Dit inzicht komt in een later stadium bij rekenen heel 

goed van pas! Met vouwen train je ook de oog-handcoördinatie. Je kijkt 

immers naar een voorbeeld en wat je 

ogen zien moeten je handen maken. 

Vouwen is dus een ontzettend rijke activiteit 

om kinderen spelenderwijs te laten leren.

Wat leren kinderen hiervan?

Knutselen - Kleurrijke hyacinten
2+

Een hele mooie ruimtelijke lenteknutsel voor jongen kinderen is deze 

hyacint, gemaakt van een lege keukenrol en propjes crêpepapier.

 

Wat heb je nodig?
·      Lege keukenrollen

·      Groen (crêpe)papier  

·      Gekleurd crêpepapier (roze, paars, blauw)

·      Lijm

Aan de slag

Rol de keukenrollen in groen (crêpe)papier. Laat de kinderen nu stukjes 

scheuren van de andere kleuren papier, deze tot propjes rollen en op de 

‘stengel’ plakken.

Extra leuk: om het helemaal af te maken kun je de bloem in een potje of 

                     bakje gevuld met zand zetten. Zo is jullie vrolijke lentetafel               

                      helemaal af!



© Pauline Oud /juf Bertine– Letters & spettersPauline's Peuter Plan-Thema lente

Wat leren kinderen hiervan?
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Tip: laat kinderen niet te 

klein scheuren en rollen 

want dan duurt het veel 

te lang voor ze een mooie 

volle bloem hebben en 

verslapt de aandacht.

Scheuren en het rollen van propjes zijn ontzettend 

goede oefeningen voor de fijne motoriek. 

Bij het scheuren wordt de onderarmmotoriek 

extra geoefend. Het bewegingsmechanisme dat 

hierbij wordt aangesproken is de pols. Scheuren 

is daarom zeer geschikt voor jongere peuters. 

Zij zijn nog niet toe aan knippen omdat daarbij 

de vingers worden aangesproken en dit een 

kleiner bewegingsmechanisme is. Oudste peuters 

(3+) kunnen wel al met knippen beginnen, 

maar sommige kinderen zijn hier echt pas op 

de kleuterleeftijd aan toe.

Er bij de boeken van Pauline nog veel meer materiaal beschikbaar is? Zo zijn er 

prachtige sjablonen waarmee je in een handomdraai zelf de prachtigste 

raamtekeningen maakt, haakpatronen om de personages uit de boeken tot 

leven te brengen en hele mooie sets woordkaarten om de taalontwikkeling 

van je kindje nog meer te stimuleren.

 

 

Wist je dat?

Met Paulines Peuter Plan willen we ouders én professionals laten zien hoe je 

kinderen spelenderwijs kunt laten leren naar aanleiding van prentenboeken. 

Want behalve voorlezen kun je met een boek nog zoveel meer!

 

 

Bekijk en bestel de materialen heel eenvoudig via 

www.paulineoud.nl

 

Veel lees- en speelplezier!
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Thema 'Lente'
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