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Vakantie!
Dat betekent dat het weer tijd 

is voor het ITM vakantieboek.

Puk zit er weer helemaal klaar 
voor met allemaal leuke 

spelletjes.

Veel plezier!



Puk lijkt wel een koning. Wat heeft hij een mooie kroon.

Heb jij mee gedaan met de Koningsspelen? Vond je het leuk?

Puk heeft thuis Koningsspelen gedaan. W il je dat ook? 
Deze spelletjes kun je thuis doen. Veel plezier!

Puk speelt de Koningsspelen thuis

Puk kan ook goed met een grote bal en kleine balletjes gooien

Kan jij ook 

zo'n mooie kroon maken?



Puk schopt de bal in de doos.

Kan jij zoals Puk de bal 

ergens onder
door rollen?

Puk heeft ringen gemaakt 
van papieren bordjes. 
Hij probeert de ringen 
om de paal te gooien.

Zie je hoe mooi hij 
de bordjes heeft gekleurd?



Lentespeurtocht

Maak een wandeling en zoek onderweg alle voorwerpen



Kan jij de foto van Puk uitknippen? Vraag aan mama of papa 
of ze w illen helpen met de golfjes. Als het is gelukt, heb je een 

puzzel van Puk. Kan jij de puzzel van Puk maken?

Het is nog leuker om zelf van een foto een puzzel te maken. 
Van wie maak jij een fotopuzzel? 

Puzzel mee met Puk



Help jij mama ook graag in de keuken? 
Dit is het lievelingsrecept van Puk.

Eiersalade

In de keuken met Puk

Bereiding:

•  Kijk en ruik eens aan de spullen die je

 nodig hebt.

• Eerst moeten de eieren hard gekookt

 worden.

• Als de eieren afgekoeld zijn, kan jij

 helpen met het pellen van de eieren.

• Daarna kan je de eieren voorzichtig in 

 kleine stukjes snijden. 

• Dan mag de mayonaise, kerrie, 

 peper en zout erbij.

• Als laatste moet je alles goed door

 elkaar roeren.

Wat heb je nodig?
• 4 eieren
• 2 eetlepels mayonaise
• ½ theelepel kerrie
• Peper en zout

Mmmmm, 

dat is een lekkere salade!



Weet jij w ie mijn mama is?

het eendenkuiken

het kalf

het kuiken

het lam

het veulen de eend

de kip

het schaap

het paard

de koe



de eend en
 het eende

nkuiken
het schaap en het lam

het paard en het veulen

de koe en het kalf de kip en het kuiken

De mama’s en babydieren zijn weer bij elkaar!

Weet jij hoe ze heten?



Puk in de hindernisbaan

Het regent de hele dag. Puk kan niet naar buiten. Puk heeft een spel verzonnen om 
binnen te doen. Het heet een hindernisbaan.

Je kan zelf ook een hindernisbaan maken. Kijk eens rond in de kamer.
Waar kan je vanaf springen?

Waar kan je op stappen?
Waar kan je onderdoor kruipen?

Zet dit allemaal achter elkaar. Dan heb jij ook een hindernisbaan.

Dit is de hindernisbaan 
van Puk

Tussendoor 
kruipen

Onderdoor kruipen



Vanaf stappen

of springen

Erop zitten

Erop stappen

Erover stappen



Knutselen met Puk

Puk vindt het leuk om een mooie 
tekening te maken.

Trek samen met mama jouw 
hand over op papier.

Vraag of mama jouw handje 
kan uitknippen. 

Daarna kun je de hand 
versieren met verf of 

kleurtjes.

Kan jij ook de hand van mama 
overtrekken op papier?

Dat is leuk! Nu heb je een 
grote hand en een kleine 

hand.

Maar je kunt natuurlijk 
ook zelf een tekening 

maken.

Het is fijn om zelf te 
verzinnen wat je tekent.

Alleen maar mooie kleuren 
op een vel papier tekenen 

is ook heel leuk.

Veel plezier!



Zoekplaat

Kan jij de plaatjes vinden op de tekening?

de wortel het konijn de tas de bloem de vogel



In mei leggen alle vogels een ei

Piep, piep, piep
Wat hoor ik daar? 
Is het een kuiken? 

Luister maar...
P iep, piep, piep

doet het kuikentje.
En KKRRRRRRAK

doet het ei. 
Het kuikentje is blij.

De vogel gaat 
een nestje maken. 
Dit maakt de vogel 
van kleine takjes.

Als het nestje klaar
is legt ze haar eieren 

in het vogelnestje.

De mamavogel 
gaat voorzichtig op 
de eieren zitten om 
ze warm te houden. 

Dit noemen we broeden.

Wat gebeurt er als 
de vogeltjes te groot 
worden om in het ei 

te zitten?
Dan tikken ze met hun 
snavel het ei kapot en 
kruipen ze uit het ei.

Ze zijn nog klein. 
De mama gaat op 
zoek naar lekker 

eten voor 
de vogeltjes.



Puk leest graag boeken

Puk leest graag boeken. Daar leert hij veel van. Soms is een boek 
te moeilijk voor Puk. Dan leest hij het samen met iemand. Soms kijkt 
Puk alleen naar de plaatjes en dan praat hij er over. Dat is ook 

erg leuk!

Papa of mama, w illen jullie samen met 

je kind een boek lezen?

Hier hebben we een paar tips voor jullie:

 Maak tijd om samen in een boek te kijken. Voor het

 slapen gaan is bijvoorbeeld een fijne tijd.

 

 Is het nog moeilijk om het boek voor te lezen? Samen

 naar de plaatjes kijken en er over praten is ook goed.

 Geef je kind de gelegenheid om zelf iets te zeggen

 over het boek. Het gaat er om dat je kind praat. Dus 

 alles wat je kind over het boek zegt is goed.

 Stel eens een vraag bij wat er te zien is in het boek. 

 Dat mag ook een makkelijke vraag zijn. (“Zie je het

 hondje?” of “Wat zegt de hond?”)

 Laat je kind het boek eens zelf vertellen.

 Kinderen vinden het leuk om een boek vaak nog een keer samen te bekijken. Iedere keer

 begrijpt je kind een beetje meer.

 En misschien wel de belangrijkste tip: Geniet er samen van!

Ben je al e
ens naar 

de biblioth
eek geweest?

Je kan daa
r gratis bo

eken 

lenen. Ga eens een
 kijkje 

nemen. 

Weet je dat
 Puk ook in 

de biblioth
eek te vind

en is? 

Ga maar eens z
oeken.



We wensen jullie een fijne vakantie.

Tot ziens, groetjes team ITM
 aan-z
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