
Bingokaart thema lente 
Rekenen 

 
Zet je auto’s/poppen/ 

dieren/kleurtjes van 

groot naar klein. 

 

Dans 

 
Dans gezellig mee met 

kleuterdans 

 

Buiten spelen 

 
Maak met stoepkrijt 

een hinkelbaan t/m 10 

of 20. 

 

Proefje  

 
Je leert zelf klei te 

maken! 

 

 

Puzzelen 

 
Pak een puzzel die je 

leuk vindt, je kan deze 

op veel verschillende 

manieren maken. 

Natuur 

 
Ga op zoek naar een 

beestje uit de natuur 

en teken hem na. 

Motoriek 

 
Als je gaat buiten 

spelen moet je 

natuurlijk eerst je 

veters strikken. Blijven 

oefenen! 

Kleuren 

Je gaat een 

cijferkleurplaat 

kleuren. 

Beweging 

 
Gooi en beweeg! 

Knutselen 

 
Je gaat zelf een tulp 

vouwen van 16 

vierkantjes 

Spelletje spelen 

 
Speel een 

gezelschapsspelletje 

met je papa, mama, 

broertje of zusje.  

Muziek 

 
Luister naar een nieuw 

liedje over de lente. 

Voorlezen 

 
Vraag of iemand voor 

jou wil voorlezen. 

 

Taal  

 
Geheugen: 

Verzamel 5/6 dingen 

in huis en doe hier 

leuke spellen mee.  

 

Bouwen  

 
Je bouwt een huis 

voor je eigen knuffel. 

Letters

Ga in tijdschriften 

opzoek naar de letter 

B (bu) van bloem. Knip 

ze uit en maak er een 

mooie B-knutsel van. 

 



Rekenen 

Je gaat rekenen met hoeveelheden. Verzamelen wat spullen: auto’s, 
poppen, dieren, kleurtjes, schoenen. 

• Leg de spullen van groot naar klein of van klein naar groot. 

• Leg de spullen van lang naar kort of van kort naar lang. 

• Leg de spullen van breed naar smal of van smal naar breed. 
 

 
 

Dans 
Dans gezellig mee met Zappelin. 
Als je op onderstaande link klikt vind je leuke liedjes over de lente. Veel 
dansplezier! 
https://www.youtube.com/watch?v=o1pU9G3v9i4 
 
 
 

 
Buiten spelen 
Maak met stoepkrijt een hinkelbaan t/m 10 of 20.  

Tel hardop mee tijdens het springen. 

Variaties: 

• Spring en sla een getal over (1,3,5,7...) of (2,4,6,8...) 

• Leg een steen op een getal en sla deze over tijdens het tellen. 

• Papa of mama noemt nummers op en soms slaan ze een nummer over. Goed                                                 

luisteren! 

 
 

Proefje 
Je leert zelf klei te maken 
Wat heb je nodig? 

• 100 gram bloem  

• 70 gram zout  

• 2 eetl citroensap (of 1 theel aluin) 

• 125 ml water 

• 1 eetl olie 

• 2 eetl voedselkleurstof (optioneel) 

Wat moet je doen: 
1.Doe alle ingrediënten in een steelpan en zet het op het vuur. Roer het door elkaar. 
2.Blijf roeren met een houten lepel totdat het goedje een bal vormt. Je zult zien dat de klei steeds 
minder glanzend wordt, en droog wordt. Snel werken, anders brandt de klei aan! 
3. Leg de klei op een glad oppervlak (aanrecht of tafel) en kneed het een paar keer goed door (pas 
op: heet!). Nu is de klei klaar om te gebruiken! Bewaar de klei in een goed afsluitbare bak of zak. 
Voor de beschrijving mét alle foto’s, kijk dan op: 
https://jufbianca.nl/2011/10/zelfgemaakte-klei/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o1pU9G3v9i4
https://jufbianca.nl/2011/10/zelfgemaakte-klei/


Puzzelen 

• Gooi meerdere puzzels door elkaar en probeer ze te maken (begin 
eerst met 2 puzzels). 

• Maak een puzzel op z’n kop.  

• Maak een puzzel zonder de rand. 
 

 
Natuurtekening  
Ga op zoek naar een beestje uit de natuur. Doe hem in een potje en zorg dat 
je hem goed kunt zien. Pak een leeg papier en probeer het beestje na te 
tekenen. Let goed: hoeveel poten heeft hij? Zie je zijn ogen? Heeft hij 
misschien ook vleugels?  
Laat het beestje daarna natuurlijk weer vrij in de natuur. 
 

 
Motoriek 
Als je gaat buiten spelen moet je natuurlijk eerst je veters strikken.  Hieronder 
kun je een stappenplan vinden. Blijven oefenen! Dit is belangrijk om het meer 
tot automatische handelingen te krijgen. Misschien kun je nu ook de veters van 
je papa, mama, broertje of zusje strikken? Dat is handig! 
 

 
 

Kleuren 
Je hebt misschien al een mooie lentekleurplaat gekleurd, maar dit kan ook 
op een andere manier. Met deze cijferkleurplaat ga je op zoek naar het 
cijfer dat je een bepaalde kleur moet geven.  
Uiteindelijk krijg je een mooi resultaat! 
Tip: kleur achter ieder cijfer het woord in de kleur waarmee ze dit cijfer 

moeten kleuren, dan lukt het beter om te onthouden welke kleur bij welk cijfer hoort.  
Bijvoorbeeld: 1= rood 2= blauw 
Download hieronder de cijferkleurplaat: 
https://jufmarije.nl/cijferkleurplaat-de-boerderij/ 

https://jufmarije.nl/cijferkleurplaat-de-boerderij/


 
 
 
 

Beweging 
Gooi en beweeg! Koppel aan de 6 dobbelsteensymbolen een 
beweging en teken dit samen uit of download onderstaand 
blad en print het uit. Je rolt met de dobbelsteen en voert de 
bijbehorende beweging uit. 
Om het moeilijker te maken, kun je met twee dobbelstenen 
gaan rollen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Knutselen 
Je gaat een tulp vouwen met meester Sander. Je kunt op onderstaande link 
klikken om in het filmpje te zien hoe je de tulp moet vouwen. 
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/educatieve-apps-in-
de-praktijk/lente/tulp-16-vierkantjes/ 
 

 
 
Spelletje spelen 
Speel een gezelschapsspelletje met je papa, mama, broertje of zusje. Je kunt 
denken aan memory, kwartet, mens erger je niet, regenwormen(junior) en 
wat je thuis nog meer in je spelletjeskast hebt liggen. 
 

 
 

Muziek 
Luister naar vrolijke liedjes over de lente.  
Je kunt op onderstaande link klikken om een liedje over de lente te luisteren.  
Dit liedje zit ook in het filmpje bij de lente 
https://www.youtube.com/watch?v=LAWBOWvRu8c 
 

 
 
Voorlezen 
Vraag lief aan je papa, mama, broer of zus of diegene jou wil voorlezen. Dit 
mag op allerlei leuke plekken zijn. Hier een paar voorbeelden: 
Samen in bed, onder de tafel, onder een boom, in je pyjama, met een kleed op 
het gras.  
 
 

 

https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/educatieve-apps-in-de-praktijk/lente/tulp-16-vierkantjes/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/educatieve-apps-in-de-praktijk/lente/tulp-16-vierkantjes/
https://www.youtube.com/watch?v=LAWBOWvRu8c


Taal/ Geheugen:  
Verzamel 5/6 dingen in huis en doe hier leuke spellen mee. Leg ze onder 

een doek en haal iets weg. Laat uw kind raden wat er weg is en na het 

raden controleren of het goed was. Draai nu de rollen om. 

 
 
Bouwen  
Bouw een huis voor je eigen knuffel. Zorg ervoor dat je knuffel droog kan 
liggen als het regent (dak), er is één opening waardoor de knuffel naar binnen 
en buiten kan.  
Wat vindt jouw knuffel lekker om te eten of drinken? Dit kun je naast zijn huis 
wegzetten.  
 
 
 
 

 

Letters 
Ga in tijdschriften opzoek naar de letter B van bloem. Knip ze uit en maak 
er een mooie b-knutsel van. 
Misschien ken jij ook al woorden die beginnen met de letter B. Maak daar 
maar eens een mooie tekening van of ga op zoek naar dingen in huis die 
beginnen met een B (bord, borstel, bakje). 

 


