
Opdracht 1 Kikker zegt…

Speel met de kinderen de Kikker-versie van het spel ‘Simon 
says’. Laat de kinderen in een kring staan en de onder-
staande opdrachten uitvoeren. Hierbij moeten de kinderen 
wel goed opletten: ze mogen alleen de opdrachten uitvoeren 
als er ‘Kikker zegt’ ervoor wordt gezegd. Wissel dus een paar 
keer af met het wel en niet uitspreken van ‘Kikker zegt’.
 
Kikker zegt… 
•	 kwaak	als	Kikker 
•	 raak	je	neus	aan 
•	 draai	een	rondje 
•	 knor	als	Varkentje 
•	 zwaai	met	je	handen 
•	 spring	als	een	kikker 
•	 zoem	als	een	bij 
•	 raak	je	tenen	aan 
•	 ga	op	de	grond	zitten 
•	 klap	in	je	handen 
•	 raak	je	knie	aan 
•	 loei	als	een	koe 
•	 spring	drie	keer 
•	 doe	alsof	je	zwemt 
•	 raak	je	oren	aan 
•	 blaf	als	een	hond 
•	 steek	je	duimen	omhoog 
•	 zeg	je	naam 
•	 miauw	als	een	poes 
•	 gooi	je	handen	in	de	lucht 
•	 doe	een	dansje

 

Opdracht 2 Liedje
 
Zing met de kinderen dit liedje op de melodie van  
Papegaaitje leef je nog. 

Kikker houdt van de lente 
Ja, dat is zo 
 
Hij houdt van mooie bloemen  
Ja, dat is zo

Van	de	vogels	en	de	vlinders
En de stralen van de zon

Ja, dat is zo
Lente!  
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Van 21 t/m 30 maart kleurt heel Nederland groen met het thema Kikker viert de lente. Doe mee en vier je eigen Kikkerfeest 
op school of op het kinderdagverblijf. In deze lesbrief staat voor elke dag van de Kikkertiendaagse een leuke Kikker-activiteit 
in het thema Kikker viert de lente! 



Opdracht 3 Hoort dit bij de lente?

Maak in het lokaal een kant waar ‘lente’ staat en een kant 
waar ‘geen lente’ staat. Lees aan de kinderen de onderstaan-
de woorden voor. De kinderen moeten bepalen of de woor-
den horen bij de lente of niet. Met kikkersprongen moeten 
de kinderen naar de juiste kant gaan. Dus als een woord bij 
de lente hoort, springen ze naar de kant ‘lente’.

Hoort dit bij de lente? 
•	 mutsen 
•	 lammetjes 
•	 fluitende	vogels 
•	 sneeuwpop 
•	 kuikentjes 
•	 dikke	truien 
•	 bloemen 
•	 kleine	konijntjes 
•	 spinnenweb 
•	 vlinders 
•	 kerst 
•	 pasen 
•	 groene	bomen 
•	 schaatsen

Opdracht 4 Samen een bloem maken

Knip uit gekleurd karton een grote cirkel. Plak in het mid-
den van deze cirkel een uitgeprinte afbeelding van Kikker. 
Daaromheen kan je de tekst schrijven: Kikker houdt van de 
lente! Knip vervolgens een bloemblad uit papier: een voor 
ieder kind. Laat ieder kind het bloemblad versieren. Dit 
mag met potlood, maar ook met bijvoorbeeld papier-maché 
of ander knutselmateriaal. Plak de versierde bloemblaadjes 
aan de cirkel vast. Nu hebben de kinderen samen een mooie 
bloem gemaakt!
 
 
Opdracht 5 Kleuren onderscheiden

Geef aan ieder kind tien papieren bloemen (zie bijgevoegde 
afbeelding). Ieder kind kleurt twee bloemen rood, groen, 
blauw	en	geel.	Twee	van	de	tien	bloemen	blijven	wit.	Deel	
daarna de leerlingen in groepen van drie kinderen op. Iedere 
groep heeft dus dertig bloemen in totaal. Hussel deze bloe-
men goed door elkaar. Zet vervolgens de timer aan. Iedere 
groep moet zo snel mogelijk alle bloemen met dezelfde 
kleur bij elkaar neerleggen. De groep die het snelste alle 
kleuren juist heeft gesorteerd, wint. 

Opdracht 6 Gooien met eieren

Deel de kinderen op in groepjes van maximaal vier. Zet vier 
bakken of manden neer voor de kinderen (ieder kind heeft 
dus zijn eigen bak). Doe in de manden wat stro en even-
tueel een knuffel van een vogel. De manden zijn hierdoor 
vogelnestjes. Laat groepje na groepje een eindje van de vo-
gelnestjes staan. Geef de kinderen een paar plastic eieren of 
balletjes. De kinderen mogen om de beurt gooien en pro-
beren de eieren in het nest te gooien. Zet de timer voor een 
minuut. Het kind dat de meeste eieren in het nestje heeft 
gegooid, wint.
  
Opdracht 7 Kinderboerderij spelen

Fluister in de oren van de kinderen een van de onderstaande 
dieren. Om de beurt moeten de kinderen hun dier uitbeel-
den aan de andere kinderen. De kinderen moeten het dier 
raden	(help	hierbij	als	het	nodig	is).	Als	alle	dieren	geraden	
zijn, mogen de kinderen tegelijkertijd de dieren uitbeelden, 
zodat het lokaal verandert in een kinderboerderij!

Jij doet het volgende dier na… 
•	 varken
•	 schaap 
•	 paard 
•	 kikker 
•	 haas 
•	 eend 
•	 parkiet 
•	 bij 
•	 vis 
•	 koe 
•	 ezel 
•	 kip 
•	 muis 
•	 geit 
•	 kalkoen 
•	 pauw 
•	 kat 
•	 hond 
•	 vlieg 
•	 rat
 



Opdracht 8 Bewegend tellen

Print tien keer een afbeelding van Kikker, Haas en Eend 
(bijgevoegd in deze lesbrief ) uit op stevig papier of plak 
de prints op steviger papier, zodat het niet te kwetsbaar is. 
Leg vervolgens deze afbeeldingen op twee stapels neer op 
een tafel. Zorg hierbij dat er evenveel van elk personage op 
een stapel ligt. Deel de kinderen op in twee groepen. Iedere 
groep hoort bij één stapel. Laat de kinderen in een rij staan 
achter elkaar, met hun neuzen naar de tafel. Sta zelf tussen 
de twee stapels in. Laat een kind naar de stapel komen en 
geef	hem	of	haar	een	van	de	onderstaande	opdrachten.	Als	
een kind een opdracht juist heeft uitgevoerd, sluit dit kind 
weer achter aan de rij aan. Het groepje dat de opdrachten 
het snelst heeft uitgevoerd, is het winnende team.

Jij moet… 
•	 vijf	Hazen	pakken 
•	 één	Kikker	en	twee	Eenden	pakken
•	 één	Kikker,	één	Haas	en	één	Eend	pakken
•	 twee	Kikkers	en	één	Haas	pakken
•	 vier	Eenden	pakken
•	 twee	Hazen	en	één	Kikker	pakken
•	 twee	Eenden	en	twee	Kikkers	pakken
•	 drie	Hazen	en	drie	Eenden	pakken
•	 vijf	Hazen	pakken
•	 twee	Kikkers,	één	Haas	en	twee	Eenden
•	 vijf	Kikkers	pakken
•	 één	Haas	en	drie	Eenden	pakken
•	 vier	Kikkers	en	één	Haas	pakken
•	 twee	Kikkers	en	vier	Hazen	pakken
•	 één	Eend	en	drie	Kikkers	pakken

Opdracht 9 Ik ben een kikker!

Ga met de kinderen naar het schoolplein. Wijs een kind aan 
als ‘mens’. Deze roept gedurende het spel ‘ik ben een mens’. 
De overige kinderen zijn ‘kikkers’ en zij roepen tijdens het 
spel ‘ik ben een kikker’. De ‘mens’ probeert zo veel moge-
lijk kikkers te vangen. Dit doet de mens door de kikkers te 
tikken. De kikkers springen over het hele schoolplein heen 
en proberen weg te hoppen van de mens. De mens mag 
gewoon rennen, de kikkers moeten kikkersprongen blij-
ven	maken.	Als	een	kikker	getikt	is,	verandert	deze	in	een	
bloem. De ‘bloem’ gaat dan met gespreide armen en benen 
staan en roept ‘ik ben een bloem’. Een bloem kan weer in 
een kikker veranderen als een andere kikker tussen de benen 
kruipt van de bloem. De ‘mens’ heeft gewonnen als alle kik-
kers in bloemen zijn veranderd. Mocht het te lang duren, 
kunnen er ook twee of meer ‘mensen’ worden aangewezen.

Opdracht 10 Wandelende lente-bingo

Zet de kinderen in een kring en vraag waar zij aan denken 
als zij het woord ‘lente’ horen. Schrijf alle ingevingen van de 
kinderen op een papiertje. Probeer ongeveer tien tot vijftien 
woorden te verzamelen die met de lente te maken hebben. 
Neem vervolgens de kinderen mee naar buiten. Dit kan het 
schoolplein zijn, maar ook een park in de buurt of een kin-
derboerderij. Maak op deze locatie een wandeling met de 
kinderen. Herhaal een paar keer de woorden die opgeschre-
ven zijn. Kunnen de kinderen deze woorden in ‘het echt’ 
ook vinden? Zien zij bijvoorbeeld een bloem? Streep het 
woord door zodra de kinderen deze hebben gevonden tij-
dens de wandeling. Na de wandeling kan er herhaald wor-
den wat er uiteindelijk is gezien. Zijn er misschien dingen 
gezien tijdens de wandeling die niet op het lijstje stonden?






