THEMA:
LENTE

Samen spelletjes doen
“Schaapje Schaapje” stoelendans
Benodigdheden:
Knuffel of plaatje van een lammetje of schaap.

Mogelijkheden
Dit spel kun je vergelijken met stoelendans. De kinderen staan in een kring en geven
een schaapje door. Dit kan een knuffel of een afbeelding zijn. Jijzelf of een kind is de
schapenhoeder en staat buiten de kring met zijn gezicht weg van de kring. Plotseling
roept de schapenhoeder "Mehhh".
Nu heeft iemand in de kring het schaapje vast, en mag dit niet meer doorgeven. Als de
schapenhoeder er achter komt wie het schaapje vast heeft, is diegene af. Het doel van
het spel is natuurlijk niet gepakt te worden!
Als het voor de jongste kinderen nog lastig is om ‘af’ te zijn, vinden de kinderen het
vaak al heel mooi om rond de stoelen te ‘lopen/kruipen’ als een schaapje. Tik elke keer
een kindje aan met de knuffel van een schaap of de afbeelding, wat met de
schapenhoeder mag zijn en een nieuw kindje mag tikken.

Variatie op dit spel:
Gebruik een knuffel of een afbeelding van een andere dier en speel in plaats van de
schapenhoeder, de boer of boerin. Je kunt de kinderen verschillende dieren na laten
doen.
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THEMA:
LENTE

Samen spelletjes doen
Groeien en bloeien

Het spreekt voor zich dat het mooi is om met kinderen in de lente met de
groei van bloemen bezig te zijn. Koop een bakje met bloembolletjes en
kijk elke keer als de kinderen komen hoe ver de bloemen al gegroeid zijn.
Eventueel kun je er stokjes bij plaatsen en met oudere kinderen elke keer
aankruisen hoe ver de bloemen al gegroeid zijn. Een andere leuke manier
om snel iets te zien groeien is tuinkers te kweken en dit samen met de
kinderen die willen op te eten.

Tuinkers kweken
Benodigdheden:





Tuinkers zaden
Plantenspuit
Watten
Bordje of bakje

Werkwijze:
1. Knip of scheur de watten als dit nodig is op maat van
het bordje of bakje.
2. Gebruik de plantenspuit om de watten nat te maken.
3. Strooi per 10 x 10 cm watten een theelepel tuinkers zaden
op de natte watten. Zorg ervoor dat de zaden niet te veel op
elkaar liggen.
4. Zet het bordje of bakje bij een zonnig raam op een warme
plek en spray de zaden elke dag even nat.
5. Na 4 tot 7 dagen zijn de sprieten ongeveer 5 cm hoog en
kunt u ze met een schaar afknippen en meteen opeten!
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