
 

Fladder vragenspel
Een quiz over de lente waarbij we ook nog eens bewegen
Wat weten jullie van de lente? Komt na de lente de herfst? Groeien er in de 
lente veel bloemen? Deze vragen komen aan bod tijdens de quiz. Oh ja: je moet 
er ook flink bij bewegen!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen, Wereldoriëntatie
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• quizvragen (zie bijlage)

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de cognitieve ontwikkeling van het kind tijdens deze activiteit. Het kind sorteert de vragen op 
waar of niet waar. Daarbij stimuleer je de wereldoriëntatie. Het kind doet meer kennis op over de lente. Met 
de grove motoriek maakt het kind fladder bewegingen wanneer de vraag waar is. Ondertussen stimuleer je 
de mondelinge taalontwikkeling door samen over de lente te praten tijdens deze activiteit. Daarnaast speelt 
het kind deze quiz met andere kinderen en kan er een winst- of verliessituatie plaats vinden (sociaal-
emotionele ontwikkeling). 

Voorbereiding
Print de quizvragen uit en zoek een ruimte waar je deze activiteit goed kunt uitvoeren. Je hebt namelijk 
bewegingsruimte nodig tijdens deze quiz. 

Introduceer de activiteit
We gaan het hebben over de lente. Wat zie je allemaal in de lente? Wat kunnen jullie nog meer vertellen 
over de lente? Deze kennis kunnen jullie namelijk goed gebruiken voor deze quiz. Wie heeft er al wel eens 
een quiz gespeeld? Lees samen evt. een boekje over de lente. Suggesties:

• Anna en de lente - Kathleen Amant
• Karel in de lente - Liesbet Slegers
• Lente, zomer, herfst, winter - Britta Teckentrup
• Vosje in de Lente - Julia Rawlinson

 



 

De quiz
Ga samen met de kinderen in een kring zitten en geef uitleg over de activiteit. Stel de vragen uit de bijlage 
(of verzin er zelf nog een paar bij).
Is het waar wat je vertelt? Dan gaan de kinderen staan en fladderen ze met hun armen. Is het niet waar wat 
je vertelt? Dan blijven de kinderen zitten.
Voorbeeld vraag: 'In de lente leggen de vogels een ei.' Deze zin is waar, dus de kinderen moeten gaan staan 
en met hun armen fladderen.
'In de lente moet je een dikke jas aan.' Dit is niet waar, dus dan blijven de kinderen zitten.

Je kunt er voor kiezen om alle kinderen het hele spel mee te laten spelen of om er een afvalrace van te 
maken. Wie weet wat waar is en blijft het langste meespelen in de quiz?
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