
Activiteiten voor in en om het huis: 
 

 Verstoppertje 

Bij verstoppertje moet de zoeker tot 10 (of een ander afgesproken getal) tellen, terwijl 

de andere zich gaan verstoppen. Na het tellen roept de zoeker heel hard: Ik kom! En 

probeert vervolgens iedereen te vinden die zich heeft verstopt.  

 

 Ballonnendans 

Neem enkele ballonnen, gooi deze in de lucht en zet muziek aan. De ballonnen moeten 

allemaal in de lucht blijven zolang de muziek speelt, maar ze mogen niet worden 

vastgehouden. Zodra de muziek stopt, probeer een ballon te vangen.  

Dit kan ook met het hele gezin gedaan worden. Bijvoorbeeld degene die geen ballon 

heeft is af. 

 

 Levend schilderij 

Samen beeld je iets uit van een schilderij / foto. 

 

 Hindernisparcours 

Met een bijzettafeltje, stoelen, handdoeken kun je al een interessant hindernisparcours 

uitzetten in de woonkamer waarbij de kids ergens onderdoor, overheen, omheen moeten 

of ergens over moeten springen.  

 

 

Knutsel activiteiten: 
 Familieschilderij 

Maak met het hele gezin een familieportret! Laat ieder gezinslid zichzelf 

tekenen/schilderen. 

 

 Paasei schilderij knutselen 

Met verschillende kleuren rietjes of papier een paasei knutselen! 

  



 

 Stempelen met groente en fruit 

Groente en fruit hebben zulke leuke vormen, dat je ze ook heel leuk kunt stempelen 

(bijvoorbeeld aardappel, citroen, appel, wortel, peer) 

1. Snijd alle groenten en fruit door de helft. 

2. Doe wat verf op een bordje, dep je groente of fruit erin, strijk een beetje af en 

maak een afdruk. 

Je kunt de afdrukken met elkaar combineren waardoor er iets moois ontstaat. Maar je 

kunt ze eventueel ook nog versieren met bijvoorbeeld glitters. Met stempelen met 

groente en fruit kun je nooit iets verkeerd doen, het resultaat is altijd vrolijk! 

 

 
 

 Knutselen met rietjes: armbanden maken 

Knip een rietje in stukjes, rijg er een stukje touw doorheen en maak een mooi 

armbandje! 

 

 Spinnen stempelen met wc rol 

Wc rol, plak acht reepjes papier aan de onderkant van de wc rol. Verf de onderkant van 

de wc-rol en de stukjes papier met zwarte verf en stempel de wc rol op papier. 

 



 

 Monsters knutselen met wc rollen 

Van wc rolletjes kun je ook deze griezels maken. Klieder je rolletje lekker vol met 

verschillende kleuren verf. En als dat droog is, kun je er een monsterlijk gezichtje op 

maken. 

 
 

 

 SUPER HERO armbanden knutselen met wc rollen 

Maak van wc rollen coole super Hero armbanden. Je knipt ze over de lengte in een rechte 

lijn door, zodat ze om je arm passen en dan kun je ze versieren. 

 

 


