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Of je nu kerstmis viert, lichtjesfeest, oud en
nieuw of helemaal niets,

Iedereen is lekker vrij. Het is weer tijd voor het
ITM vakantieboek.

In dit boek staan een heleboel leuke spelletjes.
Veel plezier!

Puk heeft vakantie
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2020



Brrrr, Puk heeft het koud.
Hij heeft warme kleren aangetrokken.

Kan jij op de volgende bladzij de zelfde 
muts, wanten en sokken vinden?

Brrr, Puk heeft het koud



welke muts heeft Puk op?

welke sokken heeft Puk aan?

welke wanten heeft Puk aan?



Wat hoort bij de winter?

Wat hoort bij de zomer?



Kan jij de  sneeuwpop afmaken?

Deze sneeuwpop heeft nog geen hoed, 
armen, neus, mond, ogen en knopen op zijn buik



Veel vogels kunnen in de winter moeilijk eten vinden. Wil jij ze helpen?

Vogelvoer maken

Neem een lege plastic fles.

Vraag of mama er een gaatje in maakt voor

een pollepel. Daar kan de vogel op zitten.

Vul de fles met voer en hang hem buiten. 

Dat vinden de vogels fijn!

Vogels vinden pindakaas lekker,
Vooral de vogel pindakaas.

Smeer een leeg wc rolletje met pindakaas.
En rol hem door het vogelvoer.

Je kan ook

een mooie ketting rijgen

met pinda's of appeltjes.



Puk bakt koekjes
Puk gaat zandkoekjes bakken, bak jij gezellig mee?

130 gram boter
180 gram suiker
1 zakje vanillesuiker
1 ei
275 gram bloem

Wat heeft hij allemaal nodig?

Puk weegt alles goed af



Puk bakt koekjes
Puk gaat zandkoekjes bakken, bak jij gezellig mee?

 Hij mixt eerst  de suiker, de
boter en de vanillesuiker.
Daarna het ei er bij mixen.
 Als laatste roeren we de bloem
er door.

Hmm, dat ziet er al lekker uit.
Puk laat het deeg nu een half
uurtje rusten in de koelkast.



Puk bakt koekjes
Vraag aan papa of mama of ze de oven
op 200*c willen zetten.

Hij rolt het deeg tot ongeveer
een halve centimeter
dikte.

Als je wat bloem op het
aanrecht strooit plakt het
niet zo vast.

Nu kun je er leuke vormpjes
uitsteken of in snijden.



Puk bakt koekjes

Als Puk klaar is mogen de
koekjes in de oven.
Ze hoeven gelukkig niet lang.
10 minuutjes en de koekjes
mogen weer uit de oven.
Ruik je ze al, Puk?

Hmm wat zijn ze lekker
geworden!
Zal ik er snel nog één pakken?



Vraag aan je papa of mama of ze de plaatjes uit
willen knippen.

Kan jij dan de puzzel maken?

Puzzel



Help je peuter met het leren van de kleuren.
Wijs op 1 dag in de week alles van 1 kleur aan. En ga samen zoeken naar die kleur.

Wijs aan en zeg bijvoorbeeld: "De jas van mama is rood, de tomaat is rood, de blok is
rood, jouw trui is rood"  Door iedere keer dit te zeggen leert jouw kind de kleuren snel.

De volgende week kies je een andere kleur.

Ook in de winter is het lekker om naar 
buiten te gaan!

Bij dit spel maak je een voeldoos van een eierdoos.
Ga eens buiten zoeken.

In elk vakje doe je wat wat anders. Bijvoorbeeld iets
hards, zachts, nats, zwaars, lichts.

Alle vakjes vol?
Pak er iets uit en kijk hoe dit voelt.

Kan jouw peuter dit ook raden met een blinddoek
voor?

spelletjes 

En kan jouw peuter met een blinddoek voor
proeven welk fruit hij eet?
En draai het een keer om.

Proef jij het goed?

kleurenspelen

Maak samen een voeldoos

Proeven



Puk heeft zijn warme kleren aan

de sjaal de muts

de trui de sok

de want



Bronvermelding

Puk afbeeldingen: Zwijssen.nl en uit eigen bestand
Pag 2: digibordpeuters.
Vogelvoer: www.moodkids.nl
Puzzel: pinterest.com
Spelletjes 24baby.nl


