
BIGGENSMOOTHIE

AAN DE SLAG

1.  Laat je peuter de aardbeien wassen en de 
kroontjes verwijderen.

2.  Doe de aardbeien samen met de yoghurt en 
de suiker in de blender.

3.  Laat je peuter de overgebleven aardbeien in 
plakjes snijden met een bot mes.

4.  Giet de smoothie in een kommetje en versier 
met halve plakjes aardbei voor de oren en een heel 
plakje voor de snoet.

5.  Werk af met enkele druppeltjes chocolade-
topping voor de ogen, de neusgaten en de mond. 
Voilà, Knorretje is klaar!

HET IS OOK HANDIG OM DE SMOOTHIE 

IN EEN BOKAAL MET DEKSEL TE GIETEN.

RIETJE ERIN, EN JE PEUTER KAN  

DRINKEN ZONDER MORSEN.

#koken
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NODIG VOOR 4 PERSONEN
125 g Griekse yoghurt
100 g aardbeien
3 eetlepels suiker
enkele aardbeien voor de afwerking
chocoladetopping

 

            d
i k k e  d u i m

! 
 

y u m m i e

TIP!
Je kunt ook diepvriesaardbeien Je kunt ook diepvriesaardbeien 
gebruiken en kiwi- of appelschijfjes gebruiken en kiwi- of appelschijfjes 
voor de afwerking.voor de afwerking.

OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!



POPPENKAST MET LEPELS
AAN DE SLAG

1.  Neem een rechthoekig stuk karton en vouw in  
3 delen, een bredere voorkant en 2 smallere zijkanten  
(zo kan de poppenkast blijven staan als je de flappen 
vouwt).

2.  Laat je kleintje het karton schilderen.  
Laat goed drogen.

3.  Snijd met het cuttermesje een raam uit de  
voorkant. Plooi de servetten accordeongewijs in  
drieën en kleef met plakband vast aan de achterzijde.  
Dit worden de gordijnen.

4.  Versier met washitape en stickers.

1.  Schilder gezichten op de bolle kant van 
de houten lepels. Laat goed drogen. 
Zo, de voorstelling kan beginnen!

#knutselen
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NODIG

VOOR DE 
POPPENKAST:

karton
witte verf
kwast
washitape
stickers
cuttermesje
lat
2 papieren 
servetten
plakband

VOOR DE 
POPPEN:

houten lepels
plakkaatverf
penselen

OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!
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aw,  m o oi

 

            d
i k k e  d u i m

! 
 

TIP!
Geen zin om de lepels te schilderen? Geen zin om de lepels te schilderen? 
Knip de onderstaande koppen dan uit Knip de onderstaande koppen dan uit 
en kleef ze op de lepels.en kleef ze op de lepels.



DE KRUIDEN-
KAPPER

1.  Knip het gekleurd papier op maat en kleef het 
rond de pot of  het blik. 

2.  Laat je kindje de pompon en de ogen  
opkleven. Knip een mond en wangen uit de 
washitape en maak het gezicht af.

3.  Ziezo, de kruidenhoofden zijn klaar om 
gekapt te worden. Laat je peuter zijn kniptalenten 
oefenen en wat kruiden afknippen. OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!

#doen
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NODIG
kruidenplantjes (bieslook, cresson, ...)
lege blikjes of potjes
gekleurd papier
schaar
lijm
plakogen
pompons
washitape

s u p e r 
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TIP!
Je kunt ook de kruiden Je kunt ook de kruiden 

eerst zelf zaaien. Boeiend eerst zelf zaaien. Boeiend 
om aan je peuter te tonen om aan je peuter te tonen 
hoe een zaadje een plantje hoe een zaadje een plantje 

wordt.wordt.

AAN DE SLAG

K PN i

K PN i



ORIGAMIVOSJE

#knutselen
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NODIG
gekleurd papier
(vierkant formaat)
zwarte viltstift

OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!
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AAN DE SLAG

1.  Zit naast je kindje aan tafel. Neem elk 
een velletje papier. 

2  Toon rustig, stap voor stap hoe je peuter 
moet vouwen. Help hem waar nodig. Dit is al 
moeilijk voor hem. Het is niet het resultaat 
dat telt, maar zo krijgt je kleintje de vaardig-
heid van het vouwen in de vingers.

3  Als jullie vossenkopje gevouwen is, 
teken je beide ogen en het snoetje met een 
zwarte stift.



STEKELS 
TELLEN

#doen
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NODIG
kartonnen bord
schaar
lijm
stickers
wasknijpers

OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!

s u p e r 
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1 .  Knip de egel uit. 

2.  Kleef de uitgeknipte egel op het kartonnen bord.

3.  Kleef een aantal stickers op de bol op de egel en 
laat je peuter hetzelfde aantal wasknijpers op de egel 
knijpen.

AAN DE SLAG

TIP!
Als je geen appelstickers vindt, kunAls je geen appelstickers vindt, kun
je ook gewone bolletjes kleven of ze je ook gewone bolletjes kleven of ze 
zelf tekenen.zelf tekenen.



MONSTERPOTEN
AAN DE SLAG

1.  Laat je peuter de tissuedozen 
in één kleur verven. Laat ze goed 
drogen.

2.  Laat je kleintje het gekleur-
de papier in reepjes (strepen) of 
stukjes (vlekken) scheuren.

3.  Kleef het gescheurde papier 
op de dozen met lijm.

4.  Knip klauwen van de spons-
jes. Kleef ze vooraan de doos met 
dubbelzijdige tape. 

5.  Als dat geen gruwelijk toffe 
poten voor je deugniet zijn!

#knutselen
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NODIG
lege tissuedozen
plakkaatverf
papieren bord
kwast
gekleurd papier
lijm
sponsjes
schaar
dubbelzijdige tape

OPDRACHT VOLBRACHT? 

KLEEF HIER EEN STICKER!
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TIP!
Als de poten te groot zijn, kun Als de poten te groot zijn, kun 

je een ‘riempje’ maken met je een ‘riempje’ maken met 
plakband, dat je langs binnen plakband, dat je langs binnen 

aan de doos vastplakt.aan de doos vastplakt.



Voor mijn liefste juf
9789401468824

€ 12.99

Voor mijn liefste mama
9789401458955

€ 12.99

Voor mijn liefste meter
9789401468800

€ 12.99

Voor mijn liefste oma
9789401458979

€ 12.99

Het grote anti-verveelboek
9789401469784

€ 17.99

Voor mijn liefste meester
9789401468831

€ 12.99

Voor mijn liefste papa
9789401458962

€ 12.99

Mijn peuter speelt
9789401466462

€ 15.99

Voor mijn liefste peter 
9789401468817

€ 12.99

Voor mijn liefste opa
9789401458986

€ 12.99

MEER VAN MAMA BAAS:

WWW.LANNOO.COM
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