
Buitenlessen: De vakantie editie 
 

Blotevoetenpad 
Maak je eigen blotevoetenpad in de tuin. Maak een pad van steentjes, takjes, gras, modder, hooi, 
bladeren en takjes. Wat voel je? Prikt het of kriebelt het?  
Neem na je blotevoetenwandeling een voetenbadje van zelf geplukte kruiden. Heerlijk voor je voeten! 
 

Eitjes 
Haal verse eitjes bij de boer! Niks is leuker dan even op je fiets de buitenlucht in. Verse eitjes bij de 
boer halen! Je hoeft niet naar de supermarkt en verse eitjes smaken het lekkerst.  
 

Zoek een haas 
In de lente gaan de hazen achter elkaar aan rennen. Ga naar het weiland en zoek een lekker plekje om 
te zitten en kijk of jij een haas kan spotten. Misschien zie je wel een hazenleger, dat is een kuil waar de 
haas zijn jonkies grootbrengt! 
 

Gras 
Ga languit op het gras liggen en rol door het gras. Wat voel je? En wat ruik je? Ga nu op je buik liggen 
en kijk eens wat er allemaal leeft en beweegt door het gras. Kun jij je voorstellen hoe de wereld eruit 
zou zien als je zo groot zou zijn als een mier? 
 

Paardenbloem 
Pluk een blaasbloem en probeer in een keer alle pluisjes weg te blazen. De steel van de paardenbloem 
kun je in lange stukjes scheuren en in water leggen. Dan krijg je krulletjes! Let je wel op de witte melk 
uit de steel? Die geeft vlekken! 

 
Ontbijt in de natuur 
Zet de wekker vroeg! Ga wandelen in het bos en kijken hoe de zon langzaam op komt. Dan zie en hoor 
je de natuur wakker worden. En daarna lekker ontbijten in de buitenlucht. Dan kun je er de hele dag 
weer tegenaan.  
 

Boompje klimmen 
Klim in een boom en bekijk de wereld van boven. Zo ziet een vogel de wereld om zich heen. Let wel op 
dat de takken stevig zijn.  
 

Modderkeuken  
Modder vies? Welnee, juist heerlijk! Ga naar buiten en zoek een lekkere modderplas of maak er zelf 
een. Met oude potten, pannen en lepels kun je een eigen modderkeuken maken. Bak moddertaartjes 
en versier ze met bloemen en blaadjes. Wie bakt de mooiste modder-cup cake?  
 

Bouw een hut 
Met takken, bladeren, in een kuil of met oude doeken kun jij een eigen hut maken. Drink thee in je hut 
of maak een vlag zodat iedereen weet dat jij in de hut bent.  
 

Luister naar de lente 
Zoek een rustig plekje buiten. Luister, voel en ruik. Haal diep adem en sluit je ogen. Even een moment 
van rust. 
 

Proef de regen 
Regent het? Ga naar buiten en proef de regen op je tong. Hoe smaakt het? Proef je de lente? 



 

Speel met zand  
Met zand kun je alles! Graaf een kuil, maak een dam, bak zandgebakjes of bouw een fort! 
 

Maak parfum 
Zoek zoveel mogelijk lekker ruikende bloemen. Doe de blaadjes in een potje water en je hebt je eigen 
parfum! Ontwerp je eigen label voor op jouw potje parfum.  
 

Wordt Bodemonderzoeker 
Graaf en diep gat in de tuin. Recht naar beneden. Wat zie je allemaal? Hoe ziet de aarde eruit? Welke 
steentjes vind je? Kom je ook diertjes tegen? Leg ze op een wit blad en bekijk ze met een vergrootglas.  
 

Regen 
Maak kleine bootjes papier of hout en laat ze in de plassen varen! 
 

Ga op tuinsafari 
Zoek zoveel mogelijk dieren en insecten in jouw tuin. Tel hoeveel verschillende soorten je bent tegen 
gekomen en teken de dieren na. Zoek op hoe ze heten en schijf dit bij de tekening.  
 
 
 
 
 

 
 
 


