Lentekriebels

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Nu de scholen en kinderdagverblijven dicht zijn, zijn kinderen veel thuis. Gelukkig mogen ze nog wel
buiten spelen en kun je af en toe een ommetje met ze maken. Daarvoor hoef je helemaal niet naar
de grote parken in de buurt. Op elk stukje groen is iets te doen. En als je een tuin of een balkon hebt,
heb je helemaal geluk. We geven een aantal makkelijke en leuke ideeën voor natuuractiviteiten in en
rond het huis.


Begin een gesprekje over wat er allemaal bij de lente hoort.
Denk aan:
Het wordt ’s ochtends eerder licht en ’s avonds later donker
Het zonnetje schijnt meer
Het wordt warmer
Je kunt zonder jas naar buiten
De bomen en struiken krijgen weer blaadjes
Sommige bomen hebben bloesems
Er bloeien weer bloemen in de tuin en in het weiland
De vogels gaan nesten bouwen en leggen eitjes
Er zijn weer jonge eendjes in de sloot
Er vliegen vlinders en bijen
In de wei zie je geit- en schaaplammetjes
In de sloot kun je kikkerdril vinden, enz.



Pak een tekenblok en ga buiten op zoek naar de lente en ga samen tekenen.



Knutsel samen zo’n leuke lammetjes kaart (bijlage 1) en stuur hem op naar opa of oma, een
vriendje of vriendinnetje of iemand anders die je nu niet kunt bezoeken.
Wat heb je nodig?
uitgeprinte schapenkaart
wasco, kleurpotloden, verf of stiften
restjes gekleurde wol
schaar en lijm
Hoe maak je het?
Eerst kleuren en daarna met restjes gekleurde wol het
lammetje versieren. Als je daarna de kaart dubbelvouwt kun
je er iets opschrijven en hem versturen.



Ga naar buiten met een kistje of eierdoos en verzamel samen je mooiste lente schatten.



Haal de lente naar binnen met deze vrolijke bloemen knutsel (bijlage 2).



Ga samen op zoek naar vogelnesten en bekijk ze eens goed. Waar zijn ze van gemaakt?
Maak nu samen zo’n kunstige vogelnestje knutsel (bijlage 3).



Verder plaatsen wij op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/MakBlokweer/
regelmatig filmpjes en foto’s zodat jullie toch mee kunnen genieten van al het jonge leven
dat je nu bij MAK Blokweer kunt vinden!

Bijlage 1:

MAKtiviteit Lammetjes kaart

Bijlage 2:

MAKtiviteit Bloemen knutsel

Knutsel samen een mooie bloem. Of beter nog, maak een hele bos bloemen en deel ze uit.
Met een eierdoos, waterverf en pijpenragers, een rietje of een stokje kom je een heel eind.
Wat heb je nodig?
 een kartonnen eierdoos
 potloden, stiften, waterverf of wascokrijt
 een schaar
 chenille (ook wel pijpenragers genoemd), een rietje of een stokje
Hoe maak je het?
Knip één eierdopje uit de doos, probeer dit zo gelijk mogelijk te doen. Nu kan je van dat eierdopje
een bloem maken door het karton in te knippen. Dat kan op allerlei verschillende manieren: rond,
franjes, puntig, enzovoorts. Het knippen is trouwens best een lastig karweitje. Kijk bovendien uit dat
je jezelf niet in je vingers knipt.

Daarna ga je de bloem opleuken met bijvoorbeeld een kleurtje of andere leuke versierdingetjes
(kleine kraaltjes, glitters en dergelijke). In het voorbeeld is waterverf gebruikt om de bloembladeren
een kleurtje te geven.
Door daarna, met bijvoorbeeld een potlood, een gaatje in de bodem van de eierdop te prikken, maak
je een opening voor de steel. Voor de steel gebruik je een chenille-draad (pijpenrager) in je favoriete
kleur. Die steek je door het gaatje en in het midden van de bloem buig je de draad in een kleine krul,
zodat die niet meer terug kan. En klaar is je bloem!
Als je de smaak te pakken hebt gekregen ga je gewoon nog even door met het maken van bloemen
en maak je een vrolijk boeket zelf geknutselde bloemen. Uitdelen maar!

Bijlage 3:

MAKtiviteit Vogelnestje knutsel

De kinderen gaan een vogel in zijn nestje maken.
Voordat ze hieraan gaan beginnen is het een en ander
nodig. Daarvoor moeten jullie naar buiten. Wat zouden
jullie nodig hebben voor een vogelnestje? Waar maken
vogels hun nestje van?
Jullie gaan zo meteen naar buiten toe om takjes,
blaadjes, gras en misschien wat (dons) veertjes te
verzamelen. Neem een tasje mee waarin je je spullen
gaat verzamelen. De kinderen mogen even zoeken naar
materiaal. Wanneer ze genoeg hebben, gaan jullie terug
naar binnen.
Wat heb je nodig?
 tekenpapier
 potloden, stiften, waterverf of wascokrijt
 lijm
 gras, bladeren, takjes en misschien wat (dons) veertjes
 tasje om spullen te verzamelen
Hoe maak je het?
Geef de kinderen een vel tekenpapier. Hierop gaan jullie een vogel op zijn nest tekenen. Teken de
vogel en het nest niet te klein. Daarna kun je de vogel inkleuren. Als je klaar bent ga je de
grassprietjes, de takjes, de blaadjes en misschien de (dons) veertjes op het nestje plakken. Nu heb je
net een echt nestje met een vogeltje erin.

Jopie Huisman - Merelnest

