Een boek vol met leuke puzzels en
opdrachten om thuis te doen!
Veel plezier!
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Woordzoeker

Dit boekje wordt aangeboden door de YMCA’s in regio Rijnmond en dan specifiek
in Rotterdam Blijdorp, Krimpen a/d IJssel en Maassluis en is tot stand gekomen
met dank aan YMCA Den Haag. De YMCA zet zich in voor ontspanning, vermaak
en plezier van kinderen. Dit kan nu helaas niet op locatie, dus bieden we je graag
dit boekje aan om thuis mee aan de slag te gaan.
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Spelletjes voor buiten
De vloer is lava

Lucifersspel

Benodigdheden:
Groot en klein materiaal
waarop je kan staan

Benodigdheden:
Lucifers (of stokjes)
Dobbelsteen

Spelregels:
Ga over het parcours
zonder op de grond te
komen.

Spelregels:
Iedereen krijgt 10 lucifers. Gooi om de beurt met de
dobbelsteen. Het aantal ogen dat je gooit is gelijk
aan het aantal lucifers dat weggelegd mag worden in
de "pot".

Je kan er een spel van
maken
door
puzzelstukjes van de ene naar
de andere kant te
brengen.

Als je bijvoorbeeld drie gooit, terwijl er nog maar
twee lucifers zijn, dan moet het verschil
(één lucifers) weer uit de pot gehaald worden. Wie is
het eerste alles kwijt?

Stoepranden
Benodigdheden:
1 bal
2 stoepranden tegenover elkaar

Spelregels:
Ga allebei op een stoeprand staan.
Probeer met de bal de stoeprand van de
ander te raken. Als je de bal ook weer
opvangt heb je één punt.
Vanaf de plek waar je de bal vangt mag
je nog een keer gooien. Je beurt is voorbij als je mis gooit of de bal niet vangt.

Eilandenrace
Benodigdheden:
2 kussens per persoon
12 blokken per persoon
Stoepkrijt
Spelregels:
Maak met stoepkrijt een markering aan
de ene kan van de tuin of straat en
eentje een paar meter verderop. Leg de
blokken aan de ene kant.

De blokken moeten een voor een naar
de overkant. Dit doe je door steeds
een kussen te verplaatsen en over te
stappen naar het andere kussen. Als
je van de kussens afvalt moet je weer
bij het begin starten. De kussens
moeten steeds tegen elkaar aan
blijven liggen. Wanneer er toch
ruimte tussen de kussens komt moet
je weer vanaf het begin starten.
Degene die het eerst alle blokken
naar de overkant heeft gebracht is de
winnaar.
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Smullen
American pancakes
Ingrediënten (voor ongeveer 14 stuks):
230 gram bloem
16 gram bakpoeder
1 tl baking soda
Snufje zout
1 tl suiker
2 eieren
30 gram boter, gesmolten
300 ml melk

Zandkoekjes
Ingrediënten:
200 gram bloem
75 gram kristalsuiker
1 ei
100 gram koude boter
Snufje zout
Instructies:
Meng de bloem, suiker en zout. Maak een
kuiltje en breek daarin je ei. Voeg de
boter in stukken toe. Mix nu alles door
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Instructies:
Doe alle ingrediënten in een kom en mix
dit goed door elkaar. Ik schep het beslag
altijd in de pan met een juslepel, maar je
zou het ook in een fles of maatbeker
kunnen doen en dan in de pan gieten.
Doe een beetje boter in de pan en giet
het beslag in de pan. Zodra de pancakes
belletjes krijgen aan de bovenkant kun je
ze omdraaien. Dan hebben ze nog maar
kort nodig.

elkaar, dat kan gewoon met de hand.
Het deeg is klaar als het een mooi egaal
geheel is. Laat het deeg een half uurtje
rusten in de koelkast.
Rol het deeg uit tot een dikte van een
halve tot een hele centimeter. Steek
mooie vormpjes uit of snij ze uit met een
mes. Plaats de vormpjes op een bakplaat
met bakfolie.
Bak de koekjes in de oven van 190 graden in ongeveer 12 minuten goudbruin.
Laat de koekjes goed afkoelen, dan pas
worden ze namelijk hard.

Bellen in bellen
Om zeepbellen te blazen, heb je zeepsop nodig. Zeepsop maak je van water en
afwasmiddel. Het blazen van zeepbellen is niet zo moeilijk. Zeker niet als je een
beetje oefent. Maar kun je ook zeepbellen in andere zeepbellen blazen?

Benodigdheden:
Glas
Water
Afwasmiddel
Rietje
Bord
Theelepel

Instructies:
Doe een theelepel afwasmiddel in het glas.
Vul het glas verder met water.
Roer het afwasmiddel goed door het water.
Steek je hand in het glas.
Maak het bord goed nat met je hand.
Doop het rietje in het glas water.
Houd het rietje schuin tegen het bord.
Blaas een zeepbel.
Denk je dat je een zeepbel in een zeepbel kunt blazen?
Doop het rietje nog een keer in het zeepsop
Prik met het natte rietje door de zeepbel heen
Blaas nog een zeepbel in de zeepbel
Wat is er gebeurd en hoe denk je dat dit komt?
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Kleurplaat tulpen mandala

Bij tulpen denken we al snel aan de Nederlandse tulpen, maar
tulpen komen ook in het wild voor. Via Perzië (nu Iran),
Turkije en Antwerpen kwamen de eerste tulpen in 1593 in
Nederland terecht.
Al snel werd er in tulpen gehandeld en de prijs steeg razendsnel. Tulpenbollen werden evenveel waard als goud!
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Dieren & Getallen
Tel hoeveel dieren er zijn en zet dan streepjes naar de getallen
die erbij horen.

Lukte dat goed? Dan kan je het volgende spelletje ook
proberen. Hier heb je een dobbelsteen voor nodig. Gooi drie
keer met de dobbelsteen en schrijf op wat je gooit. Daarna kan
je daar sommen mee maken.
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Spelletjes voor buiten in de zon
Schaduwtekening
Benodigdheden:
A4-papier
Potloden of stiften
Speelgoeddieren
Spelregels:
Leg het papier op de grond. Zet de speelgoeddieren voor het papier, zodat de schaduw van
het dier op het papier valt. Trek het dier over
en versier. Je kunt een hele dierentuin maken!

Dieren ijseieren
Benodigdheden:
Ballon
Plastic dier
Hamer
Instructies:
Stop een klein speelgoeddiertje in een gewone
ballon en vul deze voor een klein gedeelte met
water totdat ze de vorm van een ei hebben.

Leg ze in de vriezer. Na ongeveer een halve dag is het ei hard geworden en kan
je hem uit de ballon halen.
Sla het ei kapot en bevrijd het dier.

Paaltjesvoetbal

Hooghouden

Benodigdheden:
1 bal
Fles met water per kind

Benodigdheden:
Ballonnen
Waterpistolen

Spelregels:
Iedereen verdedigt zijn eigen fles. Probeer
de fles van de tegenstander om te schoppen
met de bal. Als je fles omvalt ben je af.

Spelregels:
Gooi de ballon in de lucht, zorg er
samen voor dat de ballon niet op de
grond valt. Als het lukt doe je een
extra ballon. Hoeveel ballonnen
kunnen jullie samen hooghouden?

Als het mooi weer is speel je dit spel zonder
dop op de fles. Als je fles omvalt zet je hem
zo snel mogelijk rechtop. Als je fles leeg is
ben je af.
Wie blijft als laatste over?
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Als het mooi weer is gebruik je
waterpistolen om de ballon hoog te
houden.

9

Vlinder knutselen
Het is weer lente. Het zonnetje schijnt, alle bloemen groeien en de diertjes
zijn buiten. Wij moeten natuurlijk veel binnen zitten. Gelukkig hoef je je niet
te vervelen met dit toepasselijke knutselwerkje. Succes!
Benodigdheden:
Wc-rol
Gekleurd papier
Stiften
Schaar
Lijm

Instructies:
Kies een mooie kleur papier. Knip het uit en lijm het om de wc-rol heen.
Zorg dat de wc-rol helemaal bedekt is.
Pak een papiertje in een andere kleur en knip hier de vleugels uit. Het is
makkelijk eerst met potlood op het papier te tekenen hoe de vleugels
ongeveer moeten worden. Je kunt de wc-rol op het papier leggen om te
meten.
Plak de vleugels op de wc-rol.
Teken twee oogjes op de wc-rol. Je kan er ook voor kiezen om kant-enklare oogjes op te plakken of je kan ze maken van wit en zwart papier.
Knip twee dunne strookjes papier. Je kan ervoor kiezen om ze dezelfde
kleur te maken als de vleugels, maar een andere kleur kan natuurlijk
ook.
Rol allebei de strookjes papier aan één kant in een krul. Dit kan je doen
door ze met je hand op te rollen of je kunt ze om een potloodpunt
wikkelen.
Plak de opgerolde strookjes aan de achterkant van de wc-rol achter de
oogjes.
Als laatste kan je met stift een mondje tekenen.
De vlinder is af!
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Bellen in bellen—uitleg
Als je het rietje goed nat gemaakt hebt, dan kon je ermee in de zeepbel prikken,
zonder dat de zeepbel stuk ging. Zo kun je dus een zeepbel in een zeepbel in een
zeepbel, enzovoort, blazen. Dit gaat goed totdat de zeepbellen elkaar raken, dan
plakken ze aan elkaar of worden ze één zeepbel.
Je kunt met een nat rietje door een zeepbel prikken, omdat er een dun laagje zeepsop aan het rietje zit. Dit laagje zorgt ervoor dat de zeepbel niet stuk gaat, maar
helemaal tegen het rietje aanzit. En zolang de zeepbellen niet tegen elkaar
aankomen, kun je meerdere zeepbellen in elkaar blazen.

Horizontaal

Verticaal

2. Dit geeft een koe.
4. In … … leggen alle vogels een ei.
7. Het mannetje van een kip.
8. Een witte vlinder.
9. Ei - Rups - … … - Vlinder
11. Planten geef je water met een …
12. Niet wild, maar …
13. Na regen komt …

1. Mooi … … spelen
3. Het jong van een kip.
4. In deze maand begint de lente.
5. Het jong van een koe.
6. De eitjes van een kikker.
7. Voor de winter komt de … …
10. 1 april … … in je bil.

Lente kruiswoord

KOM JIJ ONS HEPEN?
De YMCA in de regio Den Haag zoekt vrijwilligers die willen
helpen bij de huttenbouwweken!

Kijk op de website voor meer informatie
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Lente letters
Kijk naar het woord en het plaatje. Zet een
cirkel om de letters die dat woord maken.
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Crea Bea
Draak knutselen
Benodigdheden:
1 lege eierdoos
Groene en zwarte stiften of verf
Rood, groen en geel papier
Lijm en schaar
Instructies:
Kleur de eierdoos groen. Vervolgens
kleur je de zwarte vlakken op de
rug en de zwarte neusgaten op de
kop.
Knip van het groene papier twee ogen, plak die vervolgens op de kop van de draak.
Knip nu een strook met stekels uit het rode papier om hiermee de punten op de rug
te maken. Je zet deze het makkelijkst vast als je onderaan een strookje dubbel
vouwt en dit met lijm op de eierdoos plakt.
Knip tot slot dunne stroken uit het rode en gele papier. Klem deze tussen de ’bek’,

Optische illusie
Benodigdheden:
Camera
Attributen
Instructies:
Ga zelf op de foto en zet de attributen op
een goede plek. Lukt het jou om een
optische illusie te maken?

Vlinder knutselen met
strijkkralen
Benodigdheden:
1Chenilledraad per vleugel
Strijkkralen
Knijper per vlinder
Pompoms
Instructies:
Rijg
de
strijkkralen
aan
de
chenilledraad en buig deze in de
juiste vorm. Maak met pompons of
strijkkralen de voelsprieten.

Draai de twee vleugels aan elkaar
en zet alles vast
met de knijper.
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Kleurplaat

Blijf op de hoogte
blijdorp.ymca.nl
ymcakrimpen.nl
maassluis.ymca.nl
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van

onze

komende

Volg ons op:

activiteiten:

