
Bingokaart thema letterwinkeltje 
Rekenen 

 
 

Dans 

 
Dans gezellig mee met 
liedjes van het 
letterwinkeltje 
 

buiten spelen 

 
Lekker spelen.  
Tikkertje, hinkelen, 
of stoepkrijten 

Tekenen 

 
Maak een mooie 
lettertekening 

Raadsels 

 
 

Speel thuis met elkaar 
raadsels over de lente 

Natuur 

 
Verzamel allerlei 
spullen uit de natuur 
en maak er een mooi 
kunstwerk van.  

Motoriek 

 
Als je gaat buiten 
spelen moet je 
natuurlijk eerst je 
veters strikken. Ga 
daar maar eens mee 
oefenen. 

Kleuren 

 
Zoek een leuke 
kleurplaat uit over de 
lente en kleur deze in! 
Je mag zelf kiezen met 
welk materiaal 

Beweging 

 
Kikkersprongen maken 
 

knutselen

 
Kikkers knutselen van 
wc-rollen.  
 

spelletje spelen 

 
Speel een 
gezelschapsspelletje 
met je papa, mama, 
broertje of zusje.  

muziek 

 
Luister naar vrolijke 
liedjes over de lente.  

in de tuin  

 
Help mee in de tuin, 
maak een eigen 
moestuintje. 

taal  

 

bouwen  

 
Bouw een kasteel van 
het 
constructiemateriaal 
wat je thuis hebt 

Letters 

 
Ga in tijdschriften 
opzoek naar de letter L 
van lente. Knip ze uit en 
maak er een mooie L-
knutsel van. 



Bekijk samen met 
papa of mama naar de 
woordkaarten.  

 

Rekenen 
Tel je: knuffels, prentenboeken, planten, stopcontacten, medailles...Kun je de 
cijfers ook opschrijven? 
Je kunt ook een spelletje met 1 of 2 dobbelstenen spelen. Gooi met de 
dobbelste(e)n(en) en ga die hoeveelheid spullen zoeken. Kan jij al zien 
hoeveel stippen het zijn zonder te tellen? 
 

 
Dans 
Dans gezellig mee met Zappelin. 
Als je op onderstaande link klikt vind je een leuk liedje over de lente. Veel 
dansplezier! 
https://www.youtube.com/watch?v=jzGtGURl6EU 
 
 
 

buiten spelen 
Lekker spelen.  
Tikkertje, hinkelen, verstoppertje, 
Voor nog meer leuke beweegtips kun je op onderstaande link klikken 
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-
bewegen/ 
 
tekenen 
Maak een mooie lentetekening, denk aan: kleurrijke bloemen, jonge diertjes. 
Mocht je het leuk vinden om een boekje te maken kan je op onderstaande link 
klikken: 
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Werkbladen%20lente.pdf 
 
 

 
Raadsels 
1. Ik ben klein, ik vlieg, en ik maak honing. (bij)  
2. Ik was een rups, toen een cocon en nu ben ik een …. (vlinder)  
3. Mijn mama heet een koe en ik heet een …. (kalf)  
4. Van mijn vacht kan je een lekkere warme trui maken. (schaap)  

5. Ik ben een bloem, en ik kan paars, wit of geel zijn. (krokus)  
6. Als het lekker weer is mag zonder dit naar buiten. (jas) 
Voor nog meer taalspelletjes rondom het thema lente kun je op onderstaande link drukken 

https://www.jufjanneke.nl/Project%20de%20lente/THEMA%20LENTE%20-
%20auditieve%20oefeningen%5B1%5D.pdf 
 
Natuurkunstwerk 
Verzamel allerlei spullen uit de natuur en maak er een mooi kunstwerk van. 

https://www.youtube.com/watch?v=jzGtGURl6EU
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Werkbladen%20lente.pdf
https://www.jufjanneke.nl/Project%20de%20lente/THEMA%20LENTE%20-%20auditieve%20oefeningen%5B1%5D.pdf
https://www.jufjanneke.nl/Project%20de%20lente/THEMA%20LENTE%20-%20auditieve%20oefeningen%5B1%5D.pdf


Je kan bijvoorbeeld een 
Mandala maken of een ander 
lente-kunstwerk van alles wat 
je buiten kunt vinden. 
 
 

 
 
Motoriek 
Als je gaat buiten spelen moet je natuurlijk eerst je veters strikken. Ga daar 
maar eens mee oefenen. Hieronder kun je een stappenplan vinden.  
 

 
 

kleuren 
Zoek een leuke kleurplaat uit over de lente en kleur deze in! Je mag zelf 
kiezen met welk materiaal: kleur-potloden, stiften, krijt, wasco etc. 
 
 
 

 
beweging 
De kinderen springen als kikkertjes buiten. Begin met sprongen van 1. Spring tot 
10 en tot 20. Probeer ook eens achteruit te springen en terug te tellen!  
Moeilijker: 
Nu gaan we het springen met sprongen van 2 oefenen.  
 



 
knutselen 
Kikkers knutselen van wc-rollen. Je hebt nodig een wc-rol, verf, en gekleurd 
papier. V 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Muziek 
Luister naar vrolijke liedjes over de lente.  
Je kunt op onderstaande link klikken om een liedje over de bloemen te horen.  
https://schooltv.nl/video/uit-mijn-bol-een-vrolijk-liedje-over-de-lente/ 
 

 
In de tuin  
De lente is een ideaal seizoen om lekker buiten te zijn. De bomen krijgen 
blaadjes, de bloemetjes gaan groeien. Je kan meehelpen in de tuin, of je 
kunt je eigen moestuintje maken. 
 
 

 
Taal/ Woordkaarten 
Bekijk samen met papa of mama naar de woordkaarten. Kun jij alle kaarten 
al benoemen? Na een aantal keer oefenen: 
Tip: doe er een spelletje mee.  
Omschrijf het woord in andere woorden (laat ze raden om welke kaart het gaat). 
Benoem samen het woord en bedenk hier een rijmwoord op. 
Beeld de woord-kaart uit of teken hem na en de ander raadt om welk woord het 
gaat. 

https://www.jufsanne.com/lente/woordkaartlente.pdf?x70304  
De woordkaarten kunt u vinden door op bovenstaande link te klikken. 

Woordkaarten: 
 

 
Bouwen  
Bouw een kasteel van het constructiemateriaal wat je thuis hebt. Wij zijn benieuwd 
hoe groot en mooi je kasteel gaat worden! Wil je meer bouwideeen? Klik dan op 
onderstaande link. 

https://jufanke.nl/Werkbladen/Bouwhoekopdrachten.pdf 

Veel bouwplezier. 
 

 

https://schooltv.nl/video/uit-mijn-bol-een-vrolijk-liedje-over-de-lente/
https://www.jufsanne.com/lente/woordkaartlente.pdf?x70304
https://jufanke.nl/Werkbladen/Bouwhoekopdrachten.pdf


 

Letters 
Ga in tijdschriften opzoek naar de letter L van lente. Knip ze uit en maak 
er een mooie L-knutsel van. 
Misschien ken jij ook al woorden die beginnen met de letter L. Maak daar 
maar eens een mooie tekening van.  


