
VAKANTIE IDEEËN; KNUTSELEN



Knutselen met oude sokken
https://www.buttonbag.co.uk/blog/free-projects/sock-puppets/
https://www.wikihow.com/Make-a-Sock-Puppet
https://www.sixsistersstuff.com/easy-monster-sock-puppet-tutorial/

https://www.buttonbag.co.uk/blog/free-projects/sock-puppets/
https://www.wikihow.com/Make-a-Sock-Puppet
https://www.sixsistersstuff.com/easy-monster-sock-puppet-tutorial/


Knutselen met oude truien
Dit is mijn favoriete project van “Coole knutsels voor stoere jongens (meisjes)”. Je hebt een 
oude trui en een stukje vilt voor het gezicht nodig. Het is mogelijk om deze aap met de hand te 
naaien, maar het zal sneller en netter zijn als je een naaimachine gebruikt. Je hoeft echt geen 
patroon te maken - je kunt gewoon uit de vrije hand een grote U-vorm op de trui tekenen. 
https://www.buttonbag.co.uk/blog/free-projects/monkey-making-recraft-project-upcycle-an-old-jumper/

https://www.bol.com/nl/f/coole-knutsels/9200000035796249/
https://www.buttonbag.co.uk/blog/free-projects/monkey-making-recraft-project-upcycle-an-old-jumper/


Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een marshmellow schieter
• Stenen beschilderen
• Maak je eigen voetbalspel
• Maak een knikker doolhof
• Maak een snoep/ chipjes ketting

• Toren bouwen van marshmellows en spaghetti (dia 1)
• Strakke stoepkrijt kunst met schilderstape (dia 1) 



Verdere knutsel ideeën: 
• Maak van oud karton, schoenendozen, wc rollen en lege eierdozen een stad
• Bouw een hoge toren van bekertjes als een piramide of met papiertjes ertussen
• Maak een lego knikker doolhof:  bouw eerst de rand met 2 openingen en gebruik je knikker 

om te meten hoe breed de openingen moeten worden
• Maak met tape een autobaan



Ballon raket maken: Ballon, plakband, rietje, 2 stoelen, 3 meter touw (liefst glad touw), wasknijper

1. Maak het rietje zo lang als de ballon en duw het touw door het rietje en zorg dat er ongeveer 30 cm uit steekt
2. Knip twee stukjes plakband af, blaas de ballon op en knijp het tuutje met duim en wijsvinger dicht
3. Plak het rietje tegen de zijkant van de ballon, parallel aan het tuutje
4. Pak het korte eind van het touw goed vast, en geef het andere eind aan je helper
5. Laat hem of haar zo ver mogelijk weglopen, zodat het touw goed strak komt te staan. 
6. Houd de ballon met het tuutje naar je toe en laat hem dan los





Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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