
 
 
 

 

Omdat we zoveel mogelijk thuis blijven, zien we opa 

en/of oma niet zo heel vaak. Toch is het gezellig om 

een spelletje met hen te doen en dat kan heel mooi 

gecombineerd worden met een thuisopdracht.  

 

Voorbereiding 

Bedenk welke challenge je graag met opa en oma 

wil doen en daag ze uit. Soms heb je wat 

materialen nodig, vraag wel even of opa en oma deze ook hebben. Als ze niet zover weg 

wonen kan je het ook aan de deur afgeven. Of stuur het op met een zelfgemaakte 

tekening of kaart erbij. 

 

Aan de slag 

 Groeien en meten 

Zoek buiten naar een mooie boom, plant of bloem die deze dagen gaat bloeien, 

knoppen krijgt of boven de grond komt. Misschien komen de eerste krokusjes al 

tevoorschijn? Of komen er al bladeren uit de knoppen van de struik? Opa en oma 

doen hetzelfde en zoeken ook een boom, plant of bloem op. Stuur dan elkaar 

elke 3 dagen een foto. Meet ook de groei van jullie gekozen boom, plant of bloem 

op en deel ook deze resultaten met elkaar.  

 Zoek het alfabet 

Buiten vind je overal letters, lukt het jullie om van elke letter uit het alfabet een 

foto te maken? Ga naar buiten met een telefoon of 

camera en zoek alle letters (dit kan je bijvoorbeeld 

doen op weg naar de supermarkt). Om te onthouden 

welke letters jullie al gevonden hebben, kan je alle 

letters eerst op een papier schrijven. Streep de letter 

door als je deze hebt gevonden en maak een foto. 

Stuur het hele alfabet in foto’s naar elkaar op en 

vergelijk ze. Hebben jullie toevallig dezelfde letter(s) 

gevonden? 

 Op pad met een bingokaart 

Maak voor elkaar een bingokaart met dingen die je buiten kan vinden, jij maakt er 

dus een voor opa en oma en zij maken er een voor jou. Spreek af hoeveel dingen 

er op de kaart moeten staan. Je kan woorden opschrijven of een tekening maken 

van het ding dat de ander moet vinden. Bijvoorbeeld een blad zo groot als je 
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Wat heb je nodig? 

 Telefoon  

 Liniaal of meetlint 

 Papier 

 Pen of potlood 

 
 
 
 
   

 
 

TIP  

Vraag aan opa en oma 

of zij ook een leuke 

challenge weten! 



hand, iets met een blauwe kleur of afval zo groot als je voet. Als je een ding hebt 

gevonden, mag je deze afstrepen van de kaart. Wie heeft als eerste de kaart vol? 

Nog leuker is om van alle vondsten een foto te maken en alle foto’s te vergelijken 

met elkaar. 

 Wedstrijdje met een tuinboon 

Met deze challenge ga je kijken wiens tuinboon het hoogst groeit, je hebt er wel 

wat geduld voor nodig! Wat moeten jullie doen? 

o Zaai een paar zaden van de tuinboon in een potje met aarde (misschien 

gaat niet elk zaadje groeien) 

o Zet het potje in de vensterbank en geef af en toe water  

o Opa en oma doen natuurlijk thuis hetzelfde 

o Meet allebei op dezelfde momenten hoe hoog het plantje is, doe dit 

bijvoorbeeld elke drie dagen 

o Schrijf de uitkomsten van de meting op. Voor extra uitdaging kan je er na 

een paar weken een mooie grafiek van maken, kunnen opa en oma dat 

ook? 

o Wie heeft na een maand de grootste plant? Vergelijk elkaars plantje en 

metingen met foto’s of tijdens videobellen. 

 

Als de plantjes groter dan 10 centimeter zijn, kunnen ze naar buiten. Zet het 

plantje in aarde en plaats er een stok bij. De plant wordt flink hoog en heeft dus 

een beetje hulp nodig. Uiteindelijk komen er bloemen en daarna bonen aan, wie 

heeft de lekkerste boon? Misschien kennen opa en oma wel een heel lekker 

recept met tuinbonen! 

 

 
 

 


