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Een boek vol met leuke puzzels en  

opdrachten om thuis te doen! 

Veel plezier! 
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Woordzoeker 

Dit boekje wordt jou aangeboden door de YMCA’s in regio Den Haag en          
Zoetermeer. 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. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.ymcadenhaag.nl  
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De vloer is lava 
 
Benodigdheden: 
Groot en klein materiaal 
waarop je kan staan 
 
Spelregels: 
Ga over het parcours 
zonder op de grond te 
komen. 
 
Je kan er een spel van 
maken door puzzel- 
stukjes van de ene naar 
de andere kant te  
brengen.  

 
Lucifersspel 
 
Benodigdheden: 
Lucifers (of stokjes) 
Dobbelsteen 
 
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". 
 
Als je bijvoorbeeld drie gooit, terwijl er nog maar 
twee lucifers zijn, dan moet het verschil (één luci-
fers) weer uit de pot gehaald worden. Wie is het eer-
ste alles kwijt? 

 
Stoepranden 
 
Benodigdheden: 
1 bal 
2 stoepranden tegenover elkaar 
 
Spelregels: 
Ga allebei op een stoeprand staan. Pro-
beer met de bal de stoeprand van de an-
der te raken. Als je de bal ook weer op-
vangt heb je één punt. 
 
Vanaf de plek waar je de bal vangt mag 
je nog een keer gooien. Je beurt is voor-
bij 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.  

Spelletjes voor buiten 
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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 

 
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. 

 
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 

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 gra-
den in ongeveer 12 minuten goudbruin. 
Laat de koekjes goed afkoelen, dan pas 
worden ze namelijk hard. 
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Bellen in bellen 
 
 
 
 
Om zeepbellen te blazen, heb je zeepsop nodig. Zeepsop maak je van water en 
afwasmiddel. Het blazen van zeepbelen 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 razend-

snel. Tulpenbollen werden evenveel waard als goud! 
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Kuikens & Eieren 
De paashaas heeft wat eieren verplaatst. Waar zijn nog precies 

genoeg eieren voor het aantal kuikens? Zet een kruisje. 
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Paaltjesvoetbal 
 
Benodigdheden: 
1 bal 
Fles met water per kind 
 
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. 
 
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? 

 
Hooghouden 
 
Benodigdheden: 
Ballonnen 
Waterpistolen 
 
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 gebruik je wa-
terpistolen om de ballon hoog te 
houden. 

 

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. 

Spelletjes voor buiten in de zon 
 

Schaduwtekening 
 
Benodigdheden: 
A4-papier 
Potloden of stiften 
Speelgoeddieren 
 
Spelregels: 
Leg het papier op de grond. Zet de speelgoed-
dieren 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! 
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Wil je je Pasen nog gezelliger maken? Ook al heb je geen school, je kan zelf aan 

de slag om iets te maken voor Pasen! Wij hebben een leuke knutsel om zelf te 

gaan doen, je hebt er vrij weinig voor nodig, belangrijk is een wc-rol! Kom je er-

gens niet uit? Vraag dan even aan een ouder of die je kan helpen! 

 

Benodigdheden: 

wc-rol 

wit papier 

gekleurd papier 

stiften/kleurpotloden 

schaar 

lijm 

 

Instructies: 

Vouw je papiertje in vieren en knip het uit, zodat je vier gelijke stukken hebt. Je 

gebruikt voor een kip ongeveer twee stukken. Het eerste witte stuk is voor om 

het wc-rolletje. Lijm het wit papier om de wc-rol heen. Zorg dat het wc-rolletje 

helemaal bedekt is. Knip eventueel de extra stukjes af.  

 

Nu maak je van het andere witte papiertje het ge-

zicht. Mocht je het moeilijk    vinden, teken dan het 

gezicht over! Versier het hoofd en kleur het in. Knip 

het uit en zorg dat je ook de hals van de kip mee-

neemt, die gaat namelijk in het wc rolletje. Nu knip 

je in het wc rolletje, zo groot als de kip zijn hoofd, 

in.  

 

Pak nu het gekleurd pa-

pier, hiervan worden de 

vleugels en achterkant gemaakt. mocht je het moeilijk 

vinden zelf iets te maken, gebruik dan de voorbeelden. 

 

Knip de vleugels en achterkant uit. De kip is bijna 

klaar. Nu doe je het hoofd in de wc-rol. Ongeveer bij 

de stippenlijn. Hetzelfde gebeurt met de achterkant. 

De twee vleugels plak je op de zijkanten. 

Kippetje knutselen 
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Lente kruiswoord 

 
Horizontaal 
 
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 … 

 

Verticaal 
 
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. 

 
 
 
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 zeep-
sop 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. 

Bellen in bellen—uitleg 
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KOM JIJ ONS HELPEN? 
 De YMCA in de regio Den Haag zoekt vrijwilligers die willen  

helpen bij de huttenbouwweken!  

Waarom zou je helpen? 
• Het is super leuk! 
• Het is een waardevolle  

ervaring, ook voor op je cv 
• Je krijgt training om je zelf te 

ontwikkelen als begeleider 
• Je doet iets goeds voor een 

ander 
• Je verbreed je netwerk 
• En soms krijg je er nog  
  studiepunten voor ook! 

Kijk op de website voor meer informatie 

Ben jij: enthousiast, leergierig en een teamspeler 

En lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden met  
huttenbouwen en sport– spelactiviteiten? 

Geef je dan op voor één van de huttenbouwweken: 

16-21 augustus in Zoetermeer   23-28 augustus in Ypenburg 

www.YMCADENHAAG.nl 
info@ymcadenhaag.nl 
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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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Optische illusie 
 
Benodigdheden: 
Camera 
Attributen 
 
Instructies: 
Ga zelf op de foto en zet de attributen op 

een goede plek. Lukt het jou om een opti-

sche illusie te maken? 

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’, 
zijkant van de eierdoos. Dit is het vuur dat de draak uitspuwt! 

 
Vlinder knutselen 
 
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 paasei 

Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat op    
sommige plaatsen met Pasen wordt verstopt. Het         
verstoppen stamt uit de Germaanse traditie om eieren, als 
symbool van vruchtbaarheid, in akkers te begraven zodat 
deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. 


