
 
	  

 
Ga kaarten 

 

 
Schrijf een kaart 
naar een vriend 

 
Kijk naar tv voor 

een half uur 

 
Speel met Lego 

 
Kleed je om en 

doe een catwalk 

 
Ga een stukje 

lopen 

 
Bak en versier 

cupcakes 

 
Bel een vriend en 
vraag of hij komt 

 
Kijk een film 

 
Ruim je kamer op 

 
Lees een boek 

 
Kijk naar een 

fotoboek 

 
Teken / schilder 
een zelfportret 

 
Maak iets wat 

gecycled is 

Speel op de 
computer of ipad 
voor een half uur  

Speel ds / Xbox 
voor een half uur 
 

Verzorg je 
huisdier (eten 

geven, knuffelen) 

 
Plan je volgende 
uitstapje alvast 

 
Luister je 

favoriete muziek 

Sorteer je 
boeken en geef 
sommige weg 

 
Werk in de tuin  
met je moeder 

 
Ga winkelen 

 

 
Schrijf in je 

dagboek 

Maak een 
toneelstuk en 
voer het op 

Maak een tent van 
meerdere spullen 

en doeken 

Maak een picnic, 
klaar ? eet de 

picnick 

 
Maak kaarten en 

verstuur ze 

Kijk naar je 
speelgoed en geef 

er 4 \ 5 weg 

Loop met je hond  
of die van je 

buren 

 
Schrijf een lied 

en zing het 

Maak papier 
mache en maak 
iets creatiefs 

Prober een 
bekend schilderij 

na te maken 

 
Maak grappige  

fotos van jezelf 

 
Bedenk een dans 
en voer hem op 

 
Ga naar de bieb 

 
Maak een 

vakantie dagboek 

Lees een avontuur 
en vertel erover 

bij het avondeten  

Denk aan nieuwe 
activiteiten voor 

de pot 

 
Plan  een wereld 
met komieken 

 
Bedenk een 

komiek 

Speel een video 
game voor een 

half uur 

 
Speel een 
bordspel 

 
Leer hoe de 

wasmachine werkt 

Lees moppen en 
vertel de beste 

bij het avondeten 

 
Speel met de 

Playmobil 

 
Stofzuig een 

kamer uit het huis 

 
Speel een muziek 

instrument 

 
Leer 5 woorden in 
een andere taal 

Start een blog of 
ga verder met een 

blog 
 

Print en knip alle activiteiten uit, doe ze in een pot, trek er een activiteit uit! 
  www.bricomarmotsgateaux.eklablog.com 


