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67 ideeën om kinderen (actief) bezig te
houden tijdens de paasvakantie
1. Start de dag met ochtendgymnastiek. Er zijn heel wat YouTube-filmpjes die
aanzetten tot bewegen.

2. Help je ouder(s) bij een huishoudelijke taak (samen koken, poetsen, …).
3. Raadpleeg YouTube en volg een online yogalesje om tot rust te komen.
4. Stel zelf een muzieklijst samen (bv. Spotify). Beluister daarna jouw muzieklijst.
TIP: Je luistert jouw muziek met een hoofdtelefoon en probeert de
muziek mee te zingen. Jouw ouders moeten raden welk liedje jij
beluistert.

5. Bouw een kamp in huis of in de tuin. Vraag steeds toestemming aan je
ouders.

6. Lees een boek waarvan een verfilming bestaat. Lees eerst het boek,
kijk daarna de film. Beslis vervolgens welke jouw voorkeur krijgt.

7. Pas je zomerkledij van vorig jaar. Past alles nog? TIP: Doe een fotoshoot
en/of modeshow.

8. Ga op zoek naar een goed recept om cakejes te bakken. Bak vervolgens de
cakejes.
TIP: Pak de cakejes daarna in, schrijf een lief briefje en/of maak een mooie
tekening. Ga ze dan leveren (voor de deur zetten) bij je grootouders,
vrienden, …

9. Zoek eerst een groot stuk karton. Probeer hier eens een schilderij op te maken.
10. Schrijf eens een brief aan jouw vriend, vriendin, grootouders, juf, meester, …
en stuur deze op.

11. Maak een rebus en hang deze voor de raam. Zo kunnen wandelaars jouw
rebus proberen op te lossen. TIP: Zorg dat het goed leesbaar is.

12. Maak eens een wandeling. Ga bv. op berenjacht.
13. Maak je eigen moestuintje in de tuin. Vraag steeds toestemming aan je
ouders.

14. Maak zelf eens een gezelschapsspel (bv. memory, ganzenbord, …). Test het
spel daarna uit.
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15. Maak zelf een nestkastje voor vogeltjes.
16. Voor het hele gezin: iedereen schrijft vijf leuke dingen op een briefje. Stop

deze briefjes in een bokaal. Trek elke dag een briefje uit de bokaal. Zo weet
je wat doen die dag.

17. Speel ‘De Drie Wijzen’. Elk om beurt vertel je drie verhalen, twee leugentjes
en één waarheid. De rest moet raden wat waar/niet waar is.

18. Speel samen een gezelschapsspel naar keuze.
19. Hou een corona-dagboek bij.
20. Ontwerp zelf een fotoalbum.
21. Probeer je huisdier een nieuw kunstje te leren.
22. Haal je oude speelgoed eens boven. Wie weet kom je nog leuke dingen
tegen.

23. Maak samen met mama en/of papa eens een TikTok-filmpje.
24. Maak je eigen poster op https://bubblydoo.be/nl/poster (volledig gratis).
25. Knutsel met kosteloos materiaal (bv. eierdozen, brikken, potjes, …). Pinterest
kan hulp bieden.

26. Speel verstoppertje in huis met het hele gezin.
27. Maak zelf verjaardagskaarten/wenskaarten. Zo heb je een voorraad voor het
hele jaar.

28. Probeer zelf goocheltrucs te leren. Ga op zoek op YouTube en kies
iets wat jij wil kunnen. TIP: Geef niet te snel op. Oefening baart
kunst.

29. Voer zelf verschillende experimenten uit. Bezoek hiervoor
https://www.proefjes.nl/proefjes.php

30. Verdiep je eens in origami. Bezoek http://www.origamivoorkinderen.nl/
31. Maak een puzzel.

TIP: Bestel online een puzzel van jouw (vakantie)foto op
https://www.puzzleyou.be/nl

32. Skype, Facetime, .. eens met een klasgenootje, vriend, vriendin, grootouders,
….
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33. Maak foto’s met een optische illusie. Inspiratie kan je
vinden op Pinterest.
https://nl.pinterest.com/berkroden/optische-illusiefotografie/

34. Leer blind typen. https://www.gratislerentypen.nl/ (volledig gratis).
35. Maak een hindernissenparcours. Tip: Je mag de grond niet raken.
36. Maak zelf een escaperoom waaruit jouw gezinsleden moeten ontsnappen.
37. Mis jij de jeugdbeweging ook?

Breng eens een bezoekje aan
https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/ . In deze
groep worden elke dag verschillende toffe opdrachten gepost.

38. Vogels spotten met de Tuinvogel-app van de Vogelbescherming.
39. Ruim jouw kamer op.
40. Maak zelf een kruiswoordraadsel rond een thema naar keuze. Laat dit
raadsel oplossen door iemand anders.

41. Breng een virtueel bezoek aan minstens één museum en/of ‘wandel’ rond
op de mooiste plaatsen ter wereld. Breng hiervoor een bezoekje aan:
https://artsandculture.google.com/

42. Zoek een oude foto en probeer deze zo goed mogelijk na te bootsen. Plezier
gegarandeerd.

43. Ga op onderzoek en maak je eigen stamboom. TIP: Gebruik foto’s.
44. Maak een tekening met stoepkrijt.
45. Loop 25 toertjes rond jouw huis.
46. Doe zoveel mogelijk kledingstukken aan. Wat

is jouw record? TIP: Daag een vriend(in) uit om
jouw record te verbreken.

47. Schrijf een gedicht over de coronacrisis.
48. Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuis. Hoeveel

verdiepingen heb jij? TIP: Neem een foto en daag
een vriend(in) uit.
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49. Geef één van je huisgenoten een ontspannende massage.
50. Leer zelf een dansje aan (TikTok, Just Dance, YouTube, …).
51. Probeer een bal hoog te houden (met je voeten). Hoeveel keer lukt het bij
jou?

52. Laat één van jouw huisgenoten schrikken.
53. Beeld iets uit. Laat je ouders raden wat jij uitbeeldt. Wie het kan raden is als
volgende aan de beurt.

54. Organiseer een schoonheidsdagje, door het haar en de nagels te doen.
Eventueel ook bij de knuffels en poppen.

55. Organiseer een picknick in de woonkamer.
56. Maak het gezellig met kussens en dekens en vertel verhaaltjes aan elkaar.
57. Knip prentjes/foto’s uit tijdschriften en kranten en maak een collage.
58. Maak je eigen bowlingspel met lege flessen en een tennisbal.
59. Maak je eigen kralenketting of armband. Ruim assortiment kralen op
https://dreambeads-online.nl/

60. Bouw een indoor mini-golfbaan met plastic bekers, die je overal in huis
neerzet.

61. Maak een papieren slinger.
62. Maak buiten een hinkelbaan (bv. met stoepkrijt).

TIP: Dit kan ook binnen: gebruik plakband op de grond voor het maken van
vakken.

63. Maak ontbijt op bed voor jouw ouders.
64. Maak zelf een dromenvanger.

https://www.mamakletst.nl/dromenvangermaken-kinderen/

65. Teken en ontwerp jouw eigen droomhuis.
66. Maak je eigen T-shirt. Gebruik textielstiften en/of textielverf.
67. Maak je eigen quiz. Speel zelf de quizmaster en kom te weten wie de slimste is
thuis.

