
 

Grashuisjes 
Bouw een huisje van sponsjes en strooi er snelgroeiend graszaad overheen
Wat zijn ze leuk, deze grashuisjes! En heel simpel om te maken. Wie ontdekt de 
eerste grassprietjes in dit zelf te bouwen huisje?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

Wat heb je nodig?
• sponzen (verschillende formaten, geen schuursponsjes!)
• snelgroeiend graszaad
• schaar
• marker
• evt. hobbymesje
• grote vershoud/diepvriesbak
• plantenspuit

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit ontdekken kinderen vooral hoe het gras groeit op het huisje (wereldoriëntatie). Kijk 
elke dag samen naar het huisje en bespreek hoe het gegroeid is en hoe dit dan toch kan (mondelinge 
taalontwikkeling). Tijdens het knippen van de sponsjes gebruikt het kind zijn fijne motoriek. Voel het 
materiaal van de sponsjes en aan het gras dat uit het huisje groeit (sensomotorische ontwikkeling). 

Voorbereiding
Verzamel alle materialen en knip eventueel de sponzen al in de gewenste vorm. Deze grashuisjes zijn heel 
leuk om samen met de kinderen te maken. Zelf maken is nog te moeilijk, maar ze kunnen wel kijken en 
helpen, zo zet je samen het huisje in elkaar. 

 



 

Aan de slag!
Hieronder is stap voor stap uitgelegd hoe je dit huisje maakt. 
Stap1. Zorg ervoor dat de sponzen schoon zijn door ze goed uit te spoelen met schoon water. Wring ze 
daarna uit, maar laat ze niet helemaal opdrogen. Hier kunnen de kinderen goed bij helpen.
Stap 2. Teken vormen op de sponzen en knip ze uit (zie foto's). Uiteraard kun je hierbij je eigen creativiteit 
gebruiken.
Stap 3. Gebruik een hobbymesje om de deur uit te snijden. Doe dit voorzichtig!
Stap 4. Bouw het huis op het deksel van een vershouddoos. Zet het deksel hiervoor wel ondersteboven op 
de tafel. 

Stap 5. Besproei het huisje met water. Zorg ervoor dat de sponzen goed vochtig zijn, maar niet kletsnat.
Stap 6. Laat de kinderen graszaadjes over het huisje strooien.
Stap 7. Spray nog een beetje water op de zaadjes en verwijder de zaadjes die op het deksel zijn gevallen.
Stap 8. Zet de vershouddoos over het huisje heen en plaats het huisje op een lichte warme plek. Ga elke 
dag even met de kinderen kijken of het gras al groeit en vergeet niet het huisje elke dag wat water te geven 
met een plantenspuit.

Tip
• Maak foto's van het huisje terwijl het gras groeit. Deze foto's kun je straks naast elkaar neerleggen en 

zo kun je het proces aan de kinderen laten zien die je samen gevolgd hebt. 
• Deze activiteit kunnen BSO kinderen wel zelf uitvoeren! Voor KDV kinderen is het wat te moeilijk om 

het helemaal zelf te doen. Help ze hier dus bij. 

Bron
• https://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-little-grass-house/

 


