
alle dieren
verzamelen
Zit je kind in de fase dat het alles, maar dan ook alles op de 
grond gooit en jij steeds alles moet oprapen? Maak er dan een 
spel van.
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ZO DOE JE HET:
Bevestig een touwtje (maximaal
20 cm) aan een houten of pluche 
boerderijdier (minimaal 4 cm groot). 
Het andere eind van het touw 
maak je met een knoopje vast aan 
de kinderstoel. Doe dit met nog 
een aantal dieren. Zet je kind in de 
kinderstoel en laat het eerst zelf de 
touwtjes onderzoeken. Mocht het er 
niet zelf aan gaan trekken, dan laat je 
zien hoe je de speeltjes kunt pakken. 
Natuurlijk laat je je kind niet alleen bij 
dit spelletje.

- spel 1 -
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leuk!
als je kind alle diertjes 
ontdekt Heeft, duw je ze 

gewoon weer van de 
kinderstoel af.

kleine kinderen Zijn 
namelijk gek op 

Herhaling!



- spel 2 -

lekker vies
met modder
Als een kind 1 jaar is, kun je experimenteren met verf
en klei. Kies voor het kliederen een plek die makkelijk schoon te 
maken is. Leg bijvoorbeeld een groot stuk zeil, douchegordijn of 
tafelkleed op de grond. Een baby die in een kinderstoel zit, 
verwacht dat hij gaat eten en zal dan eerder dingen in z’n mond 
stoppen. Houd eten en spelen dus gescheiden. Doe je kind een 
oud rompertje aan (of koop een speciaal kliederschort). 

Kleine kinderen hebben nog een hele grove motoriek. 
Ze moeten letterlijk de ruimte hebben om te verven of te 
krijten. Gebruik daarom een zo groot mogelijk en zo stevig 
mogelijk stuk papier: een A3-formaat schetsblok, een vel 
etalagekarton, een groot canvas schildersdoek of een rol 
behangpapier. Plak het papier met schilderstape vast
op de grond. 
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Zelf klei maken 

Zelf vingerverf maken 
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ZO DOE JE HET:
Doe alle ingrediënten in een pan en verwarm 
deze op een laag vuurtje. Roer alles goed door 
totdat het een dikke massa wordt. Haal het 
mengsel uit de pan en blijf nog even goed 
kneden. Is de klei nog plakkerig, voeg dan
wat bloem toe.

ZO DOE JE HET:
Doe alle ingrediënten in een pan en verwarm 
deze op een laag vuurtje. Roer alles goed door 
totdat het een dikke massa wordt. Is de verf te 
dik, voeg dan wat water toe. Als de verf te dun 
is, gebruik je iets meer maïszetmeel. Laat het 
mengsel afkoelen en verdeel het over een aantal 
kleine bakjes of potjes. Voeg een klein beetje 
kleurstof (of bieten, spinazie, cacao) toe en meng 
dit door de verf. Let op: je kunt deze verf niet 
bewaren, dus maak geen grote hoeveelheden.

JE HEBT NODIG:
•  100 g bloem  
• 250 ml water   
• 70 g zout 
• 2 el citroensap   
• 1 el zonnebloemolie  

JE HEBT NODIG:
•  3 el suiker   
• ½ tl zout  
• ½ kopje maïszetmeel 
• 2 kopjes water   
• natuurlijke kleurstof of
   levensmiddelen die je in de  
   kast hebt staan (cacao voor  
   een bruine kleur, bietjes   
   voor roze en spinazie voor   
   groen)
 

citroensap

bloem

bietjes
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wil je dat je kind niet alleen een vel papier vol kliedert
met verf, maar ook iets maakt dat lijkt op een boerderij
of boerderijdier? dan vind je hier enkele ideeën:

• Plak met schilderstape een vorm van een boerderij inclusief deuren en ramen.  
   Laat je kind het hele vel vol vingerverven en haal, als de verf droog is, de tape     
   er voorzichtig af.

• Laat een vol gekladderd vel papier   
  drogen en knip er daarna de vorm van   
   een konijntje uit. Plak er een witte      
  pompon op als staartje. 

• Knip uit roze papier een varken en
  plak dit op een groot vel. Laat je kind
  de modder toevoegen met bruine   
  vingerverf.

Heb je weinig tijd om alles uit de kast
te halen, zet je kind dan in een grote
doos met een paar dikke krijtjes.
Let op dat de krijtjes groter zijn dan
4 centimeter. Het kan dan naar
hartenlust krabbelen en kleuren,
zonder dat je bang hoeft te zijn dat de
muur of de bank wordt meegekleurd. 

dat varkentje zullen
we even wassen
Het enige dat je voor dit spel nodig hebt, is een bak met
een laagje water (5 centimeter is genoeg), een beetje baby-
badschuim, plastic boerderijdieren en eventueel een washandje. 
Leg een stuk zeil of een kleed op de grond en zet er de bak met 
water op. Laat je kind lekker knoeien!

- spel 3 -
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let op!
een baby is niet in Staat 
ZichZelf op te drukken, 

wanneer Het met Zijn neus 
en mondje onder water 
verdwijnt. laat je baby 

daarom nooit alleen in de 
buurt van water. 



voedertijd
Het is tijd om de dieren op de boerderij te voederen.
Leg een groot laken op de grond en vul een bak met een
beetje rijst. Kook de rijst eerst eventjes en laat het afkoelen. 
Doe alle boerderijdieren in de bak. Kijk ook nog even in de 
keukenla voor een paar extra speeltjes: een maatschepje,
plastic bakje of lepeltje. Laat je kind zijn gang gaan in de bak 
met rijst. Aan het eind van het spelletje ligt de rijst natuurlijk 
overal, maar een kind van 1 jaar wil je dolgraag helpen met 
opruimen. Samen stofzuigen of vegen is weer een leuk nieuw 
(imitatie)spelletje!

- spel 4 -
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let op!
Houd altijd toezicht en 
laat je kind niet alleen 

met de rijst i.v.m. 
verstikkingsgevaar.

de kip en het ei
Geef je kind een pan, een houten lepel en een plastic of houten 
ei. Het kan het ei in de pan doen en er weer uithalen. Of heerlijk 
met de lepel of het ei op de pan slaan. Je kunt het ei ook 
verstoppen onder de pan en vragen: ‘Waar is het ei?’ Til de pan 
op en roep enthousiast: ‘Hier is het ei!’ Met een aantal 
verschillende pannen wordt het natuurlijk nog leuker.

- spel 5 -
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SsssSt...



- spel 6 -

de koe zegt boe
Maak een stal van karton en stof met deuren die open en dicht 
kunnen. Daarachter plak je plaatjes van dieren. Een baby kan er 
dan zelf mee spelen. Je kunt ook een aantal losse dieren 
uitknippen, die je kind er zelf in kan zetten. Bekijk alle dieren en 
vertel hoe ze heten en welke geluiden ze maken. Plaats steeds 
een ander dier achter een deurtje en speel kiekeboe om te 
ontdekken wie er in de stal zit.

ZO DOE JE HET:
Teken een afbeelding van een boerderij na op 
papier. Knip de luikjes en de helft van de deur 
aan drie kanten open en knip de boerderij uit. 
Leg de boerderij op het karton en knip deze uit. 
Geef met een potlood aan waar je de luikjes en 
de deur moet open knippen. Zoek een aantal 
eenvoudige afbeeldingen van boerderijdieren
en plak die op de juiste plaats op de wissellijst. 
Versier de boerderij en de omgeving met restjes 
stof en stop de plaat in de wissellijst.

JE HEBT NODIG:
•  papier   
• verschillende kleuren stof  
• textiellijm 
• wissellijst
• karton
• schaar 
• potlood 
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Schaar

potlood
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Hallo
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- spel 7 -

je eigen
dierenboek
Een fotoboek maken van een uitje naar de kinderboerderij is 
niet alleen een mooie herinnering, maar ook een originele 
aanwinst voor je boekenkast. Niets leuker dan een boek
(voor)lezen waar je baby de hoofdrol in speelt. En het is ook 
nog eens een handig hulpmiddel bij het leren praten.

ZO DOE JE HET:
Druk een aantal foto’s af en lamineer ze.
Maak met een perforator een gaatje in de
linker bovenhoek van elke foto. Houd de foto’s 
bij elkaar met een ring van een sleutelhanger. 
Als je handig bent met apps waarmee je foto’s 
kunt bewerken, dan kun je ook nog korte 
zinnetjes toevoegen aan de foto, bijvoorbeeld 
‘Thijs aait het schaapje’ of ‘de tractor is rood’. 
Rond de hoekjes af met een schaar.

JE HEBT NODIG:
•  foto’s   
• ring van een
   sleutelhanger   
• perforator 
• lamineerapparaat
• schaar 
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ring van een 
Sleutelhanger

perforator


