
Voorjaarsvakantietas  

 
1. Bingokaart: 
Doe samen met je kind het bingospel uit de tas.  
Deze keer een ‘in te tuin bingo. Dus ga samen de tuin in of een park in de buurt  en probeer bingo te krijgen! 

 

 

2. Versje: 
Zeg samen het versje op en combineer het met het zaadje planten bij de volgende activieit. 

Eerst een kuiltje in de grond 
Niet te diep en netjes rond 
Klein zaadje van de bloem 
Word je geel of word je groen? 
Kuiltje dicht en water sproeien 
Help me zon en doe het groeien 
 

 
 

3. Hoe groeit een zonnebloem?  
In de tas zit een afdruk van hoe een zonnebloem groeit. Gebruik hem als stappenplan bij het zaaien van je 
peuters eigen plantje. Je kunt ook de plaatjes losknippen en samen de juiste volgorde bepalen. Plak dit op 
een apart papier. 
 



 
 
4. Zaaien 
In de tas zit een zakje met zaadjes, klein potje en wat potgrond 
Zaai samen met je kind de zaadjes en verzorg ze door het in de zon te zetten en regelmatig 
water te geven. Spannend om te ontdekken wat voor een plantje gaat groeien! 
 
5. Kleuren oefenen 
In de tas zit een afdruk met bloemen in de vier primaire kleuren. 
Knip de bloemen los en zeg het versje op. Laat één bloem zien. Welke kleur is de bloem?   
 
Zaadje, zaadje in de grond 
wanneer ga je groeien? 
Zaadje, zaadje in de grond 
welke bloem word jij? 
Ik word een bloem ik blijf geen zaadje 
ik word de bloem van weet-ik-veel 
ik word een bloem met (kleur noemen) blaadjes 
ik word een bloem met een groene steel. 
 

 
 
 

 

 

 



6. Bloem plakken 
In de tas zit een kleurplaat van een zonnebloem en wat papier. Scheur samen het papier in kleine stukjes en 
laat je peuter het papier op de bloem plakken. 
 

   
 
7. Kinderboerderij 
Bezoek samen eens een kinderboerderij in de stad waar je woont. Vergeet geen foto’s te nemen om thuis na 
te praten of de dieren die jullie hebben gezien. 
 
8. Bloemen krijten  
In de tas zit een stoepkrijt. Maak samen een bloemen hinkelbaan op de tuintegels. Teken grote bloemen die 
niet te ver van elkaar liggen. Zet cijfers in het bloemhart. Spring samen en tel de bloemen. 

9. Liedjes  

In de tas zit een blad met leuke liedjes in het thema Voorjaar 

Je kunt de liedjes met een QR code app openen en samen bekijken met je kind. 

 

10. Verhaaltjes en boekjes 

In de tas zit een blad met leuke verhaaltjes. 

Je kunt de verhaaltjes met een QR code app openen en samen bekijken met je kind. 

 

Fijne voorjaarsvakantie! 

 

 

 

 
 

 

 

 


