
Hallo allemaal! 


 
Het gaat weer super mooi weer worden! 
Daarom heb ik hier eventjes een paar 

buitenspelletjes neergeschreven die je kan doen 
in je eigen tuin of omgeving! 


Geniet van het zonnetje! 

 
 



Wiskunde in je eigen tuin! 


Vormen en patronen verkennen & representeren.

Ga eens op zoek naar de vormen en patronen buiten. Je kan de 
kinderen er ook op uit sturen met afbeeldingen van vormen en 
patronen (jongere kleuters.) Kunnen zij deze buiten terugvinden 
in de tuin? De oudere kleuters kunnen de vormen en patronen 

natekenen of zelf leggen met gevonden materialen zoals

(gras, stenen, takjes, blaadjes, bloemetje, …)  

Gebruik ook ‘wiskunde-materiaal’ buiten.  
Het zet de kinderen aan tot het wiskundig verkennen van de 

wereld rondom hen.


voorbeeldjes:

- Sorteerbakjes, eventueel met verschillende vakjes om te vullen


- Een raster getekend met krijt

- Een weegschaal! 


- Een zelfgemaakte lintmeter met kleurstroken van gelijke lengte: 
hoeveel stroken passen er rond de boomstam?


- Een klembord om te tekenen, notities te maken




Zakkenlopen: 


Leuke wedstrijdjes doen tegen elkaar! 

Maak een begin en eind punt!  

Neem een hele grote zak of vuilzak. 
 

3,2,1 START! 


Wie was er de snelste?







Maak zelf loopklossen


Je kent ze wel. De loopklossen! 

Wij hebben deze ook op school en de kleuters vinden deze super!


Je kan ze gemakkelijk zelf maken met de kleuters! 

Van twee stevige conservenblikken maak je loopklossen. In elk 
blik boor je twee gaatjes tegenover elkaar bovenaan de dichte 

kant. Haal door de twee gaatjes een lang touw, dat zo lang is dat 
je met het touw op de blikken, rechtop kunt staan. Natuurlijk met 

een flinke knoop aan de binnenkant.




Extra activiteit: 


Versier de loopklossen! 




Openlucht bowling 


Bowlen in eigen tuin!  
Heb je een eigen tuinpad? Ideaal om te bowlen! Zorg voor 10 
dezelfde vorm flessen, maar met verschillende kleuren inhoud 

(zonder koolzuur). Zet ze in een mooie V-vorm, laat de kinderen 
stenen langs de rand van het pad leggen als ‘hekjes’ als het te 
moeilijk is zonder hekje!Dan alleen nog op zoek naar een bal…


TIP: Voor de jongste kleuters kan je lege flessen gebruiken! 


Veel plezier! 







Schaduw tekenen 


De zon schijnt bijna de hele dag! Het moment om hiervan te genieten 
en te profiteren! Dankzij de zon kan je heel gemakkelijk schaduw 

tekeningen maken! Op de grond met stoepkrijt of op papier met leuke 
kleurtjes!  

 
Zie voorbeeldjes: 







Bellenblazen! 


Heb jij dit in huis! Super, ga maar meteen aan de slag! 

Heb je dit niet? Geen probleem je kan dit heel gemakkelijk zelf 

maken. 
 

Wat heb je nodig: 

 

- 2 keer 1/2 beker water 
- 1 eetlepel glycerine OF 1 beker cola 

- 1/2 beker afwasmiddel als je glycerine gebruikt 

OF 


1 beker afwasmiddel als je cola gebruikt.


Om het bellenblaas sop te maken doe je alle ingrediënten in een 
kom en dan roer je ze rustig door elkaar. Je kunt er nu al mee 
bellen blazen. Maar het zeepsop werkt het best als je het twee 

uurtjes of – nog beter – zelfs een nachtje laat staan.  

Terwijl je zeepsop recept rust, kun jij mooi je bellenblaas stokjes 
maken. Zie voorbeeldjes: 















Maak zelf een hinkelspel buiten! 


1) Teken een hinkelbaan op de grond.

Krijt is het handigste om op asfalt, tegels of beton te tekenen. De 
vierkanten moeten groot genoeg zijn dat er een voet in past, en 

om te zorgen dat de steen die je erin gooit niet te snel buiten de 
baan valt.


2) Gooi een platte steen of vergelijkbaar voorwerp 
(pittenzakje, schelp, knoop, plastic speelgoed) op het eerste 
vak. Het moet binnen het vak vallen, zonder de rand te raken of 
eruit te stuiteren. Als je het niet binnen de lijnen krijgt, gaat je 
beurt voorbij en geef je de steen aan de volgende persoon. Als 

het wel lukt, ga je door naar de volgende stap.

Hinkelen kan je ook in je eentje spelen. In dat geval maak je 

gewoon je eigen regels!

3) Hinkel over de vakken, en sla het vak met de steen 

over. Elk vak krijgt één voet. Met welke voet je begint mag je 
zelf weten. Je kunt niet meer dan één voet tegelijk op de grond 
hebben, tenzij er twee cijfervakken naast elkaar liggen. In dat 

geval kun je beide voeten gezamenlijk neerzetten (een in elk vak). 
Houd je voeten altijd binnen het juiste vak (of vakken); als je op 
een lijn stapt, op het verkeerde vak springt, of buiten het vak 

stapt, is je beurt voorbij.

5) Op de terugweg raap je de steen op. Als je bij het laatste 
cijfer komt, draai je om (blijf op één voet staan) en hinkel je 

terug in omgekeerde volgorde. Als je op het vak bent vlak voor 
het vak met de steen, buk je (nog steeds op één been!) en raap je 

het op. Spring dan over dat vak en maak het hinkelspel af.


TIP: voor de jongste kleuters: laat ze gewoon springen van het 
ene vakje naar het andere en tel samen mee! 










