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Waarom een boek met Sport&Bewegen activiteiten?

2014 staat bij de SWKGroep in het teken van Sport&Bewegen. Omdat wij sport, 

bewegen en gezonde voeding van groot belang voor kinderen vinden. De SWKGroep 

is actief in kinderopvang, buurtwerk en zorg. 

De ideeën in dit boek komen van de pedagogisch medewerkers op onze kinder-

opvanglocaties. 

Sport&Bewegen

Iedereen weet dat voldoende lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid, vooral 

voor kinderen. Bewegen prikkelt de hersenen en ontwikkelt de zintuigen. Door te sporten 

en te bewegen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en discipline. Ook kunnen ze zich 

beter ontspannen en neemt hun concentratievermogen toe. Ze kunnen door sport en 

bewegen ook lekker hun energie kwijt. Tijdens het sporten, leren kinderen omgaan 

met winnen en verliezen en leren ze dat doorzetten soms helpt. Ze ontdekken wat ze 

leuk vinden of waar ze goed in zijn. Zo ervaren kinderen dat er onderling verschillen 

zijn en dat dit niet erg is. Kortom; sporten en bewegen is leuk én belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen.  

De activiteiten

In dit boek staan activiteiten voor binnen en buiten, voor verschillende leeftijden en 

met of zonder begeleiding. Bij iedere activiteit wordt dit aangegeven met icoontjes. 

Het icoontje ‘pedagogisch palet’ staat voor het ontwikkelingsuitgangspunt dat het 

meest van toepassing is voor die activiteit. Op bladzijde zeven wordt het pedagogisch 

palet verder uitgelegd. Achter in het boek vind je een overzicht met activiteiten per 

leeftijdsgroep.

Wij wensen alle kinderen (en ouders) heel veel speelplezier!

Leeftijden

Deelnemers

Pedagogisch palet (ontwikkeling)

binnen buiten 

groep kinderen

Dit symbool geeft aan welk pedagogisch  

(ontwikkelings)uitgangspunt het meest van  

toepassing is (meer informatie op pagina 7).

Binnen- of buitenactiviteit

0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-12 jaar 

kind alleen kind onder begeleiding
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Binnen de SWKGroep hebben wij aandacht voor de totale ontwikkeling van kinde-

ren. Met onze kinderopvang leveren wij een belangrijke bijdrage aan de opvoeding 

en ontwikkeling. Van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. Door met 

elkaar zoveel mogelijk leuke, uitdagende en verschillende dingen te beleven. 

Op alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Wij 

luisteren en helpen ze om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst.

Binnen onze kinderopvang laten we kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is. 

En hoe zij groot willen worden. 

Eigen talent

Buiten het feit dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor  

ze ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Kinderopvang heeft een 

belangrijke meerwaarde voor kinderen. Hierbij ligt de nadruk op het opdoen van 

ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze 

beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn 

eigen manier de wereld. We vertrouwen op de nieuwsgierigheid van kinderen. Op 

hun eigen manier en met hun eigen talenten en vaardigheden leren zij de wereld 

zelfbewust tegemoet te treden. Op onze kinderopvanglocaties bieden wij kinderen 

ervaringen die aansluiten bij hun interesse en ontwikkelingsniveau. Waardoor zij zich 

op een gezonde manier kunnen ontplooien.

Pedagogisch palet

Samen:
deel uitmaken  
van een groep

Spelen en  
onderzoeken: 

de wereld ontdekken 
door een rijkdom aan 

weloverwogen 
prikkels

Samen de Wereld Kleuren

Wij werken aan één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien 

jaar. Vijf belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn hiervoor de basis. En vormen 

samen het pedagogisch palet. 

Pedagogisch palet (ontwikkeling)

Bij iedere activiteit geeft dit symbool aan welk pedagogisch  

(ontwikkelings)uitgangspunt het meest van toepassing is.

Samen de Wereld Kleuren staat voor de uitwerking van dit pedagogisch palet. Het 

palet waarmee kinderen op hun eigen manier de wereld kleuren. Het omvat onder 

andere hoe ieder kind op zijn manier fundamentele levensvaardigheden opdoet. 

Zoals samenwerken, elkaar helpen en verbanden leggen. Met activiteiten afgestemd 

op de leeftijd, interesses en ontwikkelingsniveau. Wij besteden in ons activiteiten-

aanbod speciaal aandacht aan sport en bewegen, cultuur en expressie, natuur, 

techniek en gezonde voeding.

Levensecht: 
spelenderwijs 

de echte wereld 
ontmoeten

Interactie: 
open en  

nieuwsgierig 
zijn

Participatie: 
kinderen 

hebben een stem



Jonge kinderen zijn meestal makkelijk enthousiast te maken. Door hen zelf  

nieuwe materialen te laten ontdekken die bij de activiteit horen. Door muziek- 

(instrumenten) te gebruiken bij de beweegactiviteit. Of door voor te doen hoe 

iets moet en hoe leuk het is.

Eigen manier

Geef jonge kinderen vooral de ruimte om de activiteit op hun eigen manier te  

doen. Sommige kinderen willen bijvoorbeeld bij een dansactiviteit alleen kijken of 

meeklappen. Door hen de ruimte hiervoor te geven, durven ze vaak na een poosje 

ook mee te doen. Geef kinderen een compliment als ze iets nieuws proberen of  

enthousiast meedoen. Straal zelf ook uit dat je plezier hebt! Dat werkt aanstekelijk. 

En nodigt het meest uit om mee te doen of daagt kinderen uit iets nieuws te proberen.

Helaas, verloren! Wat doet je kind? 

Kinderen kunnen vaak nog niet goed tegen hun verlies. Dat moeten ze leren. Door 

veel spelletjes te doen, leren ze beter om te gaan met het gevoel dat je krijgt bij 

winst of verlies. 

Hoe leer je kinderen om te gaan met verliezen?

Geef aan dat je goed begrijpt waarom je kind teleurgesteld is. Vertel dat het heel 

normaal is dat iemand graag wil winnen. Maar dat boos worden als je verliest niet 

helpt. Je kunt kinderen helpen hun emoties beter te begrijpen door erover te praten. 

Moedig kinderen aan om het opnieuw te proberen. En benadruk wat goed is gegaan 

tijdens het spel. 

Wat ging goed?

“Ik zag dat jij heel goed probeerde de bal naar Jasper te schoppen.” “Wat heb je goed 

Tips voor bij Sport&Bewegen activiteiten
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je best gedaan!” Het is belangrijk om van ieder kind te benoemen wat goed ging. 

Het gaat niet om het resultaat. Probeer ook om niet alleen aandacht te geven aan 

de winnaars. Kinderen krijgen zo een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. 

Zo kunnen ze beter tegen hun verlies en leren ze doorzetten. 

Wat kun je doen als kinderen echt niet mee willen doen? Of zeggen niet van 

sporten te houden?

Als kinderen niet mee willen doen, heeft dat vaak een andere reden. Misschien  

zijn ze bang dat ze het niet goed kunnen? Of dat ze worden uitgelachen? Maar  

ze kunnen het spel ook gewoon echt niet leuk vinden. Of te moeilijk. Blijf vooral 

stimuleren om mee te doen, maar dwing kinderen niet. Misschien willen ze samen 

met een vriendje of vriendinnetje wel meedoen?

Moet je kinderen laten winnen tijdens een wedstrijdje of spelletje?

Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren dat ze kunnen winnen of verliezen. 

Meestal leren kinderen dit verschil tijdens bijvoorbeeld een spelletje. Als een kind 

altijd verliest, zal het plezier in het doen van spelletjes snel weg zijn. Soms kan het 

helpen een kind af en toe te laten winnen. Zo leert een kind ook hoe winnen voelt. 

Laat een kind ook niet te vaak winnen. Dan hebben ze het idee dat ze in de maling 

worden genomen. Er moet een balans zijn tussen verliezen, winnen en laten winnen. 

Plezier!

Een spelletje gaat niet alleen om het winnen maar ook om het samenspelen, de 

gezelligheid en het plezier! 

9
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Kinderarts aan het woord 

Gezond eten en bewegen. Aan alle kanten hoor je dat dat goed is voor iedereen. 

Groot of klein. Maar waarom is het eigenlijk goed? Karin van Harrewijn, kinderarts  

bij de Kinderpraktijk in Zoetermeer geeft antwoord. 

Volwassenen krijgen het advies om minimaal dertig minuten per dag te  

bewegen. Geldt dat ook voor kinderen?

“In deze tijd brengen volwassenen de dagen grotendeels zittend door. Met zittend 

werk, achter de computer of televisie. Omdat we daardoor minder bewegen, krijgen 

we het advies om minimaal dertig minuten intensief te bewegen. Voor kinderen is 

geen echte richtlijn vast te stellen. Zij bewegen al veel tijdens hun spel. Het buiten-

spelen op school, na school en tijdens het sporten.” 

Dan spreek je over ‘grotere’ kinderen. Wat is belangrijk bij baby’s en dreumesen?

“Ook voor baby’s en dreumesen is het belangrijk om dagelijks spelletjes te doen.  

Bewust de tijd nemen om te bewegen. Dit is belangrijk voor hun motorische  

ontwikkeling. Maar ook voor de band tussen ouder en kind. Tijdens spelletjes  

leren ouders en hun kind elkaar ook steeds beter kennen. En leren kinderen  

sociale omgangsregels. Geven en nemen, op je beurt wachten, grenzen van  

anderen respecteren, et cetera. Het doen van oefeningen helpt een baby ook te 

ontspannen. Net als babymassage. Die ontspanning is nodig om alle indrukken van 

de dag te verwerken. Stimuleer bij het doen van bewegingsspelletjes altijd goed 

beide kanten van het lichaam. Dit is nodig om platte hoofdjes te voorkomen. Maar 

ook voor een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Het is 

belangrijk om de ontwikkelingsfasen goed te volgen. En erbij aan te sluiten. Zo blijf 

je je kind uitdagen.”

Ieder kind is uniek. Sommige baby’s kruipen heel snel, de ander wil gelijk lopen. 

Hoe ga je daarmee om? 

“Van de geboorte tot de eerste verjaardag ontwikkelt een kind zich razendsnel. In 

het eerste jaar is het heel belangrijk dat ouders alle ontwikkelingsfasen stimuleren. 

Een kind dat bijvoorbeeld niet op zijn buik wil liggen, moet je juist op zijn buik  

leggen. Op je buik ontdek je de wereld namelijk op een andere manier. Dat is  

weer goed voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld het evenwichtsorgaan.” 

“Tijdens het sporten komen er stoffen vrij  

waardoor diverse hersengebieden beter gaan werken.”

Wat gebeurt er in het lichaam van een kind tijdens het sporten?

“Sporten en spelen is goed voor heel veel verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Bijvoorbeeld de fijne en grove motorische ontwikkeling. En de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Natuurlijk is het ook heel goed voor de conditie. Je leert je eigen  

grenzen beter kennen en de grenzen van anderen. Je leert respect hebben voor 

anderen. Maar ook in de hersenen gebeurt heel veel tijdens sporten en spelen.  

Zo is het zenuwstelsel van een kind nog volop in ontwikkeling. Hoe meer je als kind 

sport, hoe beter de coördinatie wordt. Ook verbetert de botopbouw door sport.  

Tijdens het sporten komen er stoffen vrij waardoor diverse hersengebieden beter 

gaan werken. Door sporten kunnen kinderen met ADHD beter functioneren. Omdat 

het boodschapperstofje waarvan zij te weinig hebben meer vrijkomt.” 
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Ouders zijn vaak bezorgd dat hun kind valt tijdens het sporten. Is leren vallen 

belangrijk voor de ontwikkeling? 

“Iedere ouder wil voorkomen dat zijn kind pijn heeft. Maar helaas kunnen we vallen 

niet voorkomen. Natuurlijk moeten we onze kinderen beschermen voor onverant-

woorde situaties. Maar kleine valpartijen zijn niet slecht voor de ontwikkeling van 

kinderen. Het helpt ze hun lichaam te ontdekken en grenzen op te zoeken.” 

Sommige kinderen zijn druk en worden gestimuleerd om lekker veel buiten te 

spelen. Is dit altijd goed? 

“Sporten en spelen is natuurlijk altijd goed. Maar té veel niet. Mensen denken vaak 

dat als een kind heel druk is, dat het goed is om een kind veel buiten te laten spelen. 

Maar tijdens intensieve beweging maakt je lichaam ook adrenaline aan. Daar kan 

je juist weer drukker van worden. Daarom is het ook voor kinderen die van nature 

drukker zijn heel belangrijk om rustmomenten in te bouwen. Zodat hun lichaam ook 

voldoende mogelijkheden krijgt om tot rust te komen en te ontspannen.”

Zijn pauzemomenten voor kinderen belangrijk tijdens het sporten?

“Kinderen worden sneller moe tijdens het sporten. Ze herstellen ook sneller. De 

stofwisseling van kinderen werkt anders. Zo gaat de hartslag en de bloeddruk van 

kinderen sneller omhoog. Dat is niet erg maar daarom is het wel belangrijk om  

voldoende pauzemomenten in te plannen.” 

Geven kinderen zelf aan als het te veel wordt? 

“Veel kinderen geven duidelijk aan wanneer ze moe worden tijdens het sporten. 

Maar sommigen ook niet. Kijk tijdens het spelen goed naar alle kinderen. Als je ziet 

dat ze moe worden, stop het spel dan even. En ga na een rustmoment weer verder.”

 

Moet je altijd iets eten of drinken tijdens pauzemomenten? 

“Nee dat hoeft niet. De verbruikte energie hoeft niet direct weer aangevuld te 

worden. Je kunt wachten tot het eerstvolgende eetmoment. Zorg wel altijd voor 

voldoende water.” 

Er zijn kinderen die heel graag binnen spelen en computerspelletjes en televisie-

programma’s erg leuk vinden. Is dat erg? 

“Een spelletje op de iPad of een televisieprogramma kijken is natuurlijk niet  

slecht. Ook daar leert een kind van. Het kan ook nodig zijn om een kind te laten 

ontspannen. We adviseren ouders wel om goed te kijken naar de verdeling tussen 

televisie kijken en lekker buitenspelen.” 

Is het belangrijk voor ouders om te 

sporten?

“Voor kinderen zijn hun ouders het 

voorbeeld. Als je als ouder lekker vaak 

de fiets pakt, naar de sportschool gaat 

of een andere sport doet, zien kinderen 

dat. Het sporten van papa of mama 

wordt normaal. Daarom vinden ze het 

niet gek om zelf ook te sporten of bui-

ten te spelen. Dit blijft hun hele leven 

zo. En dat is natuurlijk weer heel erg 

goed voor hun ontwikkeling!”
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Sportieve (lekkere) trek

Kinderen ontwikkelen zich snel. En hebben lekker en gezond eten nodig om te  

kunnen groeien. 

Hieronder staan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden per voedingsmiddel voor 

kinderen in verschillende leeftijden. Deze voedingsmiddelen zorgen voor 75% van 

alle calorieën. Er is ruimte voor verantwoorde tussendoortjes. 

Voedingsmiddel 1-3 jarigen 4-8 jarigen 9-13 jarigen

Groenten 50-100 gram 100-150 gram 150-200 gram

Fruit 1½ stuks 1½ stuks 2 stuks

Brood 2-3 sneetjes 3-4 sneetjes 4-5 sneetjes

Aardappels, rijst, pasta 50-100 gram 100-150 gram 150-200 gram

Melk(producten) 300 ml 400 ml  600 ml

Kaas ½ plak (10 gram)  ½ plak (10 gram) 1 plak (20 gram)

Vlees(waren) 60 gram 60-80 gram 80-100 gram

Halvarine/margarine 5 gram per sneetje 5 gram per sneetje 5 gram per sneetje

Dranken totaal ¾ liter 1 liter  1-1½ liter

Gezellig samen koken en lekker eten! 

Na een middag spelen, is het gezellig om samen een gerechtje te maken. Smaak, 

geur en hoe het eruit ziet, is daarbij erg belangrijk. Ook gezond eten kun je mak-

kelijk aantrekkelijk maken. Werk met verschillende kleuren en met net dat beetje 

extra. Bijvoorbeeld een lekker fruitdrankje in een mooi glas. Met een schijfje kiwi 

of een aardbei op de rand. Of maak een bordje met fruit in verschillende vormpjes. 

Steek bijvoorbeeld schijfjes appel uit met koekvormpjes. Dek de tafel mooi met een 

tafelkleed, mooie bordjes en bekertjes. Een vragenquiz of een luisterspelletje geeft 

aan tafel ook heel veel gezelligheid en eetplezier! 

Hierbij een aantal recepten als inspiratie. Veel plezier met het bereiden. En eet 

smakelijk!
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Appelchips

Dit heb je nodig

•	 2 appels

•	 een beetje kaneel 

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 100 graden. 

Was de appels. Met een appelboor haal 

je de klokhuizen uit de appels. Snij de 

appels in plakken van ongeveer een 

halve centimeter. Hoe dunner de plakjes, 

hoe knapperiger je chips. Leg alle plak-

ken op een bakplaat met bakpapier. De 

appelchipjes worden het lekkerst als 

je ze heel licht bestuift met kaneel. De 

appelplakken moeten 90 minuten in de 

oven. Dan zijn ze klaar! Laat ze 

even afkoelen voor je ze eet. 
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Zoete aardappelfrietjes uit de oven

Dit heb je nodig

•	 2	zoete	aardappels	

•	 (zee)zout

•	 peper

•	 olijfolie	

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 175 graden. Schil en was de zoete aardappels. Snij ze 

daarna in kleine reepjes. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg hier de reepjes 

aardappel op. Doe er een klein beetje olijfolie, zout en peper op. Dan 30 minuten 

in de oven. Even af laten koelen en smullen maar...

Gezonde tip: deze frietjes zijn heel lekker met een mayonaise van Griekse  

yoghurt, een klein beetje mosterd, honing, peper en zout. 

Tomatensoep in een broodje 

Dit heb je nodig

•	 750	gram	tomaten	

•	 2	rode	uien

•	 olijfolie

•	 bouillonblokje	

•	 10	blaadjes	verse	basilicum

•	 slagroom

•	 bruine	of	witte	ronde	harde	broodjes	

Zo maak je het

Was de tomaten. Snij ze allemaal in kleine stukjes. Snij de uien ook in stukjes. Doe 

de gesneden tomaat en ui in een pan. Doe er een beetje olijfolie bij. En een laagje 

water totdat de tomaten net niet helemaal onder water staan. Dan het bouillonblokje 

erbij. Laat de soep ongeveer 15 minuten zachtjes koken. Dan de blaadjes basilicum 

erbij. Nu ga je de soep pureren. Dit kan 

je doen met een staafmixer. Vind je de 

soep na het pureren nog iets te dik? 

Doe er dan nog wat water bij. 

Nu ga je de broodjes uithollen. Van het 

brood dat je eruit haalt, maak je kleine 

balletjes. Zet de uitgeholde broodjes op 

een bordje. Schep een beetje soep in 

het broodje en doe de broodballetjes 

hierin. Doe er nu nog een klein scheutje 

slagroom in. Eet smakelijk!



SWKGroep - Sport&Bewegen 14

Gezonde rupsjes

Dit heb je nodig

•	 10	aardbeien

•	 2	bakken	groene	druiven

•	 witte	chocolade

•	 bruine	chocolade	

•	 lange	satéprikkers	

Zo maak je het

Neem de satéprikker en prik er ongeveer tien druiven op. Als laatste 

doe je er een aardbei op. Smelt de witte chocolade en maak met een 

schone satéprikker twee rondjes op het hoofd van de rups (de aardbei). 

Dit wordt het oogwit. Smelt dan de bruine chocolade. Maak met een 

schone satéprikker een zwart stipje in het oogwit. Dit is de pupil. En 

klaar zijn de rupsjes! 
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Regenboogfruitdrankje

Dit heb je nodig

•	 10	aardbeien	(of	ander	rood	fruit)

•	 4	kiwi’s

•	 6	perssinaasappels

•	 1	limoen

•	 5	eetlepels	water

Zo maak je het

Pers de sinaasappels. Zet het sap even in de koelkast. Maak nu het aardbeiensap. Dit doe je door  

de aardbeien te pureren en een klein beetje water erbij te doen. Je kunt ook ander rood fruit  

gebruiken. Of bijvoorbeeld een mix van frambozen en aardbeien. Zet ook dit even in de koelkast.  

Schil dan de kiwi’s en snij ze in stukjes. Een klein beetje water erbij. En dan in de blender. Doe het  

sap van de limoen erbij. Dat maakt het wat ‘gladder’. Haal alle sapjes nu uit de koelkast. Pak leuke 

kleine glaasjes. Begin met een laagje kiwisap. Dan het sinaasappelsap en dan het aardbeiensap. 

Een gezellig, lekker en gezond drankje!

Zelfgemaakte kokoschocoladeballetjes (zonder extra suiker)

Dit heb je nodig

•	 zakje	geraspte	kokos

•	 pure	chocolade	

•	 een	beetje	gecondenseerde	melk	(dit	vind	je	bij	de	houdbare	melk)

Zo maak je het

Doe de kokos en de gecondenseerde melk in een kom. Maak hiervan een soort 

deeg. Maak met je handen kleine balletjes. Leg de balletjes op een bord of in een 

bakje. Leg ze dan in de vriezer zodat ze goed koud worden. Na twee uur haal je de 

balletjes uit de vriezer. Smelt dan de chocolade. Laat deze een beetje afkoelen. Haal 

de balletjes met een theelepeltje goed door de chocolade. Leg ze dan op een stukje 

bakpapier. Strooi er nog wat geraspte kokos overheen. De balletjes daarna heel even 

hard laten worden in de koelkast. En klaar zijn je gezonde kokoschocoladeballetjes!
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Kinderen vinden dansen erg leuk. Naast samen plezier hebben, zijn ze tijdens 

het dansen bezig met hun ontwikkeling. Dansen is namelijk een manier om je te 

(leren) uiten. En het stimuleert de motorische, creatieve, cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Dansen kan helpen om het teveel aan energie kwijt te 

raken. En het helpt om te ontspannen! 

Het kan altijd! 

Dansen kan op ieder moment van de dag. Alles wat je nodig hebt, is voldoende 

ruimte en muziek. Het is natuurlijk nog leuker voor de kinderen als je zelf meedoet. 

Aan bekende liedjes of versjes worden vaak allerlei bewegingen en gebaren toege-

voegd. Zo wordt al vroeg een begin gemaakt aan samen bewegen of dansen. Als je 

dit verder uitbreidt, vormen de bewegingen de basis van samen dansen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar

De meeste dreumesen en peuters vinden dansen erg leuk. Kleine kinderen zijn mak-

kelijk enthousiast te krijgen om te gaan dansen. Ze hebben nog geen gêne en kun-

nen zich daarom helemaal laten gaan. Veel jonge kinderen hebben moeite om stil te 

blijven zitten wanneer ze een vrolijk muziekje horen. Er zijn ook veel liedjes waarbij 

je bewegingen kunt uitvoeren.

Kinderen vanaf 4 jaar

Naarmate kinderen ouder worden, zijn ze zich meer bewust van zichzelf. Hoe ze 

overkomen op anderen en wat anderen ervan vinden. De mening van leeftijds-

genootjes gaat een grotere rol spelen. Hierdoor kunnen kinderen wat terughoudender 

zijn. En durven ze zich misschien niet helemaal te laten gaan. Door kleine groepjes 

met vriendjes of vriendinnetjes te vormen, voelen ze zich veiliger. En durven ze  

misschien meer mee te doen. Natuurlijk doe je zelf ook enthousiast mee, jij bent 

hun grote voorbeeld! Je kunt laten zien dat iedereen op zijn eigen manier danst. Dat 

je soms even moet oefenen om iets onder de knie te krijgen, maar dat dit niet erg 

is. Kinderen ervaren dat je samen plezier kunt hebben. En als ze iets nieuws hebben 

geleerd, ervaren ze hoe het voelt om trots te zijn! 

Dansen stimuleert

•	 Motorische ontwikkeling 

Kinderen leren op andere manieren bewegen en leren nieuwe pasjes. Ze zijn  

lekker actief bezig. Kinderen ontdekken hierbij spelenderwijs hun eigen lichaam.

•	 Creatieve ontwikkeling 

Kinderen leren nieuwe bewegingen en hebben de ruimte om zelf meer nieuwe  

bewegingen te bedenken. Probeer kinderen uit te dagen door ze na te laten  

denken over hoe ze iets kunnen uitbeelden in een dans. Bijvoorbeeld een dier  

of een voertuig.

•	 Cognitieve ontwikkeling 

Kinderen leren bijvoorbeeld de volgorde van diverse pasjes onthouden en de  

regels van het dansspelletje. Bijvoorbeeld springen bij een bepaald geluid. Of  

klappen na het laatste pasje.

•	 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Als kinderen samen of in een groep dansen, zijn samenwerking, op elkaar letten 

en rekening houden met elkaar heel belangrijk.

Dus zorg voor voldoende ruimte, zet een muziekje aan en veel plezier!

Tips voor dansspelletjes
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Buitenspelen is belangrijk. Het speelterrein van kinderen is de afgelopen jaren 

enorm gekrompen. Ook in ons land zitten kinderen massaal achter de tv en  

computer. Ouders in de stad durven hun kind niet alleen buiten te laten spelen.  

Te gevaarlijk. Maar volgens onderzoek vallen er jaarlijks meer kinderen uit hun 

bed, dan uit een boom. Verder blijkt dat 60% van de kinderen tot 12 jaar minder 

televisie zou kijken wanneer het buitenspelen minder saai zou zijn. Hieronder een 

lijst met 25 dingen die ieder kind gedaan moét hebben voor zijn 12e jaar!  

Misschien helpt deze lijst om vaker lekker naar buiten te gaan. Veel speelplezier!

•	 In een boom klimmen. 

• Wildkamperen.

• Een hutje bouwen in het bos. 

• Een steen over het water ketsen. 

• Rennen in de regen. 

• Vliegeren. 

• Vissen met een net. 

• Een appel van de boom eten.

• Spelen met kastanjes. 

• Sneeuwballen gooien. 

• Schatgraven op het strand. 

• Moddertaartjes bakken. 

• Een dammetje aanleggen. 

• Sleeën. 

• Een heuvel beklimmen en er vanaf rollen.

• Iemand ingraven in het zand op het strand.

• Een slakkenrace houden. 

• Over een omgevallen boom lopen. 

• Touwslingeren. 

• In de modder rollen. 

• Bramen plukken. 

• Een vogel uit je hand voeren.

• ‘Vliegen’ in de wind.

• Naar een eiland gaan.

• De zon zien opkomen.

25 dingen die je gedaan moét hebben

18SWKGroep - Sport&Bewegen
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Activiteiten
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Rood, roze, blauw, geel en groen… ballonnen wat een feest! Handen in de lucht 

en vang! Anders ben je af. 

Beschrijving van de activiteit

Blaas voor alle kinderen één ballon op. Als de muziek begint, gooi je 

alle ballonnen in de lucht. Vang één ballon en leg deze aan de kant. 

Nu is er eentje te weinig. Zolang de muziek aan staat, mogen de 

kinderen spelen met de ballonnen. Stopt de muziek? Dan moet je zo 

snel mogelijk een ballon vangen of pakken. Heb je geen ballon? Dan 

ben je af, maar mag je wel de volgende ballon kiezen die aan de kant 

moet worden gelegd. Wie de laatste ballon vangt, heeft gewonnen! 

Ballonnenvangst

20

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Kinderen houden van zoeken. Een eierwekker spreekt aan. Het tikkende geluid 

maakt het extra spannend.

Beschrijving van de activiteit

Verstop in een leuke, uitdagende ruimte een eierwekker.  

Stel deze in op een bepaalde tijd (neem wel een eierwekker 

die een tikkend geluid maakt). Als je de eierwekker hebt  

verstopt, mogen de kinderen zoeken totdat de ‘wekker’  

gaat. Tik tak, tik tak. Wie de eierwekker vindt, mag bij het 

volgende spelletje de verstopplek bedenken. 

Je kan dit spel moeilijker maken! Verstop meer eierwekkers  

in de ruimte. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

De kinderen zijn actief aan het luisteren en bewegen door de ruimte op zoek naar 

de eierwekker. Ze leren omgaan met spanning.

Wat heb je nodig?

Een (of meerdere) eierwekker(s).

0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar

Eierwekker verstoppen

Spelen en 
onderzoeken Interactie 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Deze activiteit is goed voor luisteren en concentreren. 

Het heeft een element van winst en verlies. En is goed 

voor de oog-handcoördinatie.

Wat heb je nodig?

Ballonnen en muziek.

SWKGroep - Sport&Bewegen
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Kruipen, springen, klimmen, ravotten of glijden? Dit kan onder tafels door, onder 

of over stoelen en banken. Volwassenen mogen ook meedoen! 

Beschrijving van de activiteit

De golvende zee klotst tegen het schip… met zijn zware laarzen loopt Piraat Joep 

stampvoetend over het schip… “Waar is de schat?” buldert hij…

Bouw een parcours en vindt de schat. De volgende materialen kun je gebruiken:

•	 grote kartonnen dozen

•	 lakens

•	 hoepels

•	 kruiptunnel

•	 matrassen en luchtbedden

•	 kussens

Het spreekt nog meer tot de verbeelding als je er een leuk verhaal bij verzint. 

Bijvoorbeeld: we zijn op een pirateneiland op zoek naar een schat. Je kunt het ook 

heel goed combineren met het boek ‘Wij gaan op Berenjacht’ van Helen Oxenbury/ 

Michael Rosen. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Goed voor de grove motoriek en stimuleert de fantasie. Het samen schatzoeken is 

goed om te leren samenwerken.

Wat heb je nodig?

Grote lege dozen, lakens, hoepels, matrassen/luchtbed, kruiptunnel en kussens.

0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar

Kruipparcours

Interactie 
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Ren zo hard als je kan met eilandtikkertje.

Beschrijving van de activiteit

Wie wil de tikker zijn? Teken daarna met stoepkrijt een rondje. In dit rondje moet  

iemand kunnen staan. Dit is het eiland. Als je op het eiland staat, ben je vrij. En 

mag je niet worden getikt door de tikker. Als de tikker niet meer achter jou aangaat, 

moet je van het eiland af. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Beweging en interactie met de andere kinderen.

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt.

Eilandtikkertje

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Interactie 
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Bellenblazen vindt ieder kind leuk. Door licht klassieke muziek te draaien, ervaart  

het kind een rustige sfeer. En kijkt aandachtig naar de dansende, gekleurde bellen.

Beschrijving van de activiteit

Zet een licht klassiek muziekje aan. Zet kleine kinderen in een wipstoel of leg hen 

op hun rug op een kleed. Grotere kinderen kunnen zitten, staan of lopen. Blaas 

zachtjes afwisselend grote en kleine bellen. En laat de kinderen ermee spelen.

•	 De bel met een vinger kapot prikken.

•	 Opvangen met je hand of arm.

•	 Ertegenaan blazen.

•	 Ernaar kijken en naar wijzen als de bel wegzweeft (als je de activiteit buiten 

doet, kan dit heel lang duren).

•	 Een vrolijk liedje zingen naar de zeepbel, ’Bellen blazen van Elly en Rikkert’. 

•	 Naar de bel zwaaien totdat je hem niet meer ziet of totdat hij knapt. “Dag  

belletje!”

Met verlichting kun je de sfeer in een ruimte nog meer beïnvloeden. Zet een zacht 

lampje of spot aan. Ook spiegelbollen of nachtlampjes geven een mooi effect.

Oudere kinderen kun je zelf laten blazen. 

Variaties met bellenblaas

•	 Vul een emmertje met zeepsop en blaas er met een rietje in. Het is erg leuk 

om de kinderen te betrekken bij het maken van het sop. Zo ontdekken ze ook 

0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar

Bellenblazen op klassieke muziek

hoe sop gemaakt wordt en dat het bestaat uit water en zeep. Ze begrijpen dan 

ook sneller dat het niet om te drinken is, maar om erin te blazen. Het rietje 

zorgt dat er een flinke schuimlaag ontstaat. 

•	 Kunst met bellenblaas. Voeg een druppeltje verf aan het zeepsop toe. En  

laat de bellen tegen een groot wit doek kapot spatten. Dat wordt een mooi 

artistiek kunstwerk!

•	 Supergrote bellen maak je met twee stokjes met een dubbel touwtje ertus-

sen. Ook leuk om zelf te doen voor oudere kinderen. 

•	 Kinderen in een zeepbel. Doe in een grote lage bak een laag zeepsop. Leg  

er een grote ring in (bijvoorbeeld van ijzerdraad of een hoepel) met twee 

handvatten eraan. Leg in het midden een tegel om op te gaan staan. Laat hen 

langzaam de hoepel omhoog trekken. De zeepbel komt dan om hen heen! 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

•	 Ontspanning en snoezeleffect. 

•	 Kinderen kijken naar iets en draaien hun hoofdje wanneer het beweegt. 

•	 Het doorprikken van de bellen is goed voor de oog-handcoördinatie.

•	 Blazen is goed voor de motoriek van de mond.

•	 Samen zingen schept een band en zorgt voor een gezellige sfeer. 

•	 Klassieke muziek is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.

Wat heb je nodig?

Bellenblaas (of zeep en water als je het zelf maakt) en klassieke muziek.  

Er bestaan ook cd’s met klassieke muziek speciaal voor baby’s. 

Spelen en 
onderzoeken 
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Rollen, gooien, bouwen, weggetjes maken of sorteren? Kinderen doen  

verschillende kleine spelletjes met bierviltjes. 

Beschrijving van de activiteit

Ontdekken

Gooi alle bierviltjes in de ruimte. De kinderen gooien ze allemaal door elkaar. Dan 

ontdekken ze wat er met bierviltjes kan. Kun je er een weg mee maken? Kunnen  

ze door de ruimte rollen? Kun je er torens van bouwen? 

Versieren

Je kunt ook knutselen met bierviltjes. Je kunt ze verven en versieren. Stickers erop 

plakken, tekenen en nog veel meer. 

Lopen op…

Maak een parcours. Zodat je over de viltjes kunt lopen. Je mag alleen op de viltjes 

met de witte kant boven lopen. Of alleen op de bedrukte kant. Je kunt bierviltjes 

ook verven of erop kleuren. Dan mag je alleen over één bepaalde kleur lopen. 

Stoelendans 

Je kunt met bierviltjes ook een soort stoelendans doen. Voor ieder kind leg je één 

viltje op de grond. Dan haal je er eentje weg. Zet de muziek aan. En ga rondlopen. 

Stopt de muziek? Dan ga je op een bierviltje staan. Heb je geen bierviltje? Helaas... 

dan ben je af. Sta jij op het laatste viltje? Dan heb je gewonnen! 

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Spelen met bierviltjes

Gooien

Met bierviltjes kun je ook mikken en gooien. Zet een doos neer. Probeer zoveel mogelijk 

viltjes in de doos te gooien. Voor ieder bierviltje in de doos krijg je een punt. Of maak 

een lijn. En probeer zover mogelijk over de lijn te gooien. Je kunt ook twee lijnen maken.  

En proberen tussen de lijnen te gooien. 

Zo snel mogelijk opruimen

Opruimen is niet het leukste klusje. Maar dat is anders als je er een spelletje van maakt. 

Wie maakt zo snel mogelijk de grootste stapel? 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het is leuk en kinderen zijn lekker aan het bewegen. Als je dit samen speelt, leer je 

samenwerken. Ook leren kinderen omgaan met tijdsdruk en teleurstelling. 

Wat heb je nodig?

Bierviltjes (vraag ernaar bij een café of restaurant in de buurt) en verf of viltstiften.

Spelen en 
onderzoeken 
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6-8 jaar
8-12 jaar

Busjekruit

Busjekruit (of busjetrap, busjepiep) is een soort verstoppertje dat je speelt met 

een bal. 

Beschrijving van de activiteit

Bedenk eerst wat de ‘buutplaats’ wordt. Dit is de plek vanaf waar je de bal gaat 

trappen. En wie de zoeker wordt. Je trapt de bal zover mogelijk weg. Het wegtrap-

pen van de bal is in plaats van het tellen bij het normale verstoppertje. Degene 

die hem ‘is’, haalt de bal. Heb je de bal? Breng die dan terug naar de buut. Om te 

zorgen je niet kan zien waar iedereen zich verstopt, moet je achteruit teruglopen 

met de bal. Nu mag je de anderen gaan zoeken. Heb je iemand gevonden? Dan 

tik je af. Door bij de buutplaats ‘buut’ te roepen en de naam van het kind. Ben je 

verstopt en denk je op tijd bij de buutplaats te kunnen komen? Dan kun je jezelf 

‘vrij buuten’. Buut iedereen zich vrij, dan blijft de zoeker aan de beurt. Anders is 

degene die als eerste is afgetikt de volgende zoeker. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Kinderen leren omgaan met winnen en verliezen. Het rennen is goed voor  

de motoriek. En ze moeten goed opletten en goed waarnemen. Ook leren  

ze omgaan met spanning.

Wat heb je nodig?

Een bal.

Interactie 
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Wie is er slimmer en sneller, de poes of de muis? 

Beschrijving van de activiteit

Teken buiten met stoepkrijt een grote cirkel (muizenhol). Maak daarin één opening. 

Eén kind is de poes. De poes ligt in de opening te slapen. De andere kinderen zijn 

muizen. Zij staan in het muizenhol. De muizen sluipen zachtjes naar buiten om te 

gaan spelen. Als alle muizen buiten zijn, wordt de poes wakker en probeert de  

muizen te vangen. De muizen moeten zo snel mogelijk door de opening terug het 

huisje in. Hoeveel muizen heeft de poes gevangen? 

Als variant kun je ook spelen dat de boeven in de gevangenis zitten. Met een  

politieagent die hen bewaakt. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Bij dit spel is het belangrijk om goed 

op te letten en het juiste moment 

te kiezen.

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt.

Muisje kom maar uit je huisje

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar
Participatie

26SWKGroep - Sport&Bewegen



27

Al eens met een elastiek van ongeveer drie tot vier meter gespeeld? Papa en mama  

vroeger vast wel!

Beschrijving van de activiteit

Om te kunnen elastieken (elastiekspringen) heb je een heel groot elastiek nodig. 

Twee kinderen gaan tegenover elkaar staan. En doen het elastiek rond hun enkels. 

Zo wordt het elastiek aangespannen. De andere kinderen springen om de beurt 

figuren in het elastiek. Ondertussen kun je zingen. 

Wat kun je allemaal doen met een elastiek?

•	 Je begint met je ene been tussen de touwen. En het andere been erbuiten. Je 

zegt E-LA-STIE-KEN. Bij E spring je over. Dus je andere been tussen de touwen 

en de ene erbuiten aan de andere kant. Dat herhaal je drie keer: E-LA-STIE-KEN, 

E-LA-STIE-KEN, E-LA-STIE-KEN.

•	 Je springt met beide benen IN het touw.

•	 Je springt met beide benen BUITEN het touw.

•	 Je springt met beide voeten OP het touw (allebei op één kant).

•	 Je maakt een halve draai: je voeten staan aan beide kanten buiten het elastiek. 

Maak een halve draai met je voeten. Op deze manier draait het elastiek mee. Je 

springt uit het touw aan de kant waar je met je gezicht naar toe staat. 

Moeilijker maken

In het begin zit het elastiek bij de kinderen om de enkels. Op ongeveer schouder-

breedte. Het elastiek kan steeds een stukje hoger. Halverwege het onderbeen, op 

kniehoogte, halverwege je bovenbeen. In plaats van schouderbreedte kun je ook je 

benen steeds wijder zetten. Zodat het elastiek steeds verder uit elkaar ligt. 

Elastieken

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Doordat de kinderen steeds op en naast het elastiek springen, zijn ze bezig met coördinatie. 

Goed kijken waar ze moeten springen. En hun balans daarbij bewaren. Daarnaast zijn de 

kinderen gezellig met elkaar aan het spelen en maken plezier.

Wat heb je nodig?

Een elastiek van ongeveer drie á vier meter. Speel je alleen? Dan heb je ook twee stevige  

stoelen nodig. 

Je kunt het elastieken 

ook alleen spelen. Je doet 

dan het elastiek om twee 

stevige stoelen.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Spelen en 
onderzoeken 
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Water spat in het rond. Zet snel je fles weer recht!

Beschrijving van de activiteit

Voor ieder kind heb je een plastic (frisdrank)fles nodig. Deze vul je met water. Ieder-

een zet zijn fles water op de grond. Als je met een groep kinderen bent, maak dan 

een cirkel. Als je samen bent, kun je de flessen tegenover elkaar zetten. Er zit geen 

dop op de fles. Nu ga je voetballen. Je probeert met de bal de fles van de ander 

om te schoppen. Als de fles omvalt, loopt het water eruit. Dus zet hem snel weer 

rechtop! Heeft jouw fles als laatste nog water erin? Dan heb je gewonnen! 

Je kunt ook tegenover elkaar gaan staan en proberen de fles met de bal om te 

gooien.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Bij dit waterspelletje zit een wedstrijdelement. Zo leren kinderen omgaan met winst 

en verlies. Ook komt er samenspel en samenwerken aan te pas. Of overleggen hoe 

je samen tot het doel kan komen. 

Wat heb je nodig?

Lege plastic (frisdrank)flessen en een (voet)bal.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Flessenvoetbal

Spelen en 
onderzoeken 
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De spanning stijgt als je bijna mag vallen…

Beschrijving van de activiteit

Je maakt een kring met de kinderen. En houdt elkaars hand vast. Het kan natuurlijk 

ook gewoon met z’n tweeën. Dan zing je het liedje ‘Jan Huigen in de ton’. Terwijl je 

rondjes draait met elkaar. Bij het laatste zinnetje ‘viel in duigen’ valt iedereen op de 

grond. Het blijft grappig! Stel het laatste woordje uit om de spanning op te bouwen!

2-4 jaar
4-6 jaar

Jan Huigen in de ton
Zo gaat het liedje:

Jan Huigen in de ton,

met een hoepeltje erom,

Jan Huigen, Jan Huigen,

en de ton die viel in... duigen! 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Kinderen vinden het leuk om dit samen te doen en het levert veel plezier op.  

Ook leren ze op een speelse manier vallen en opstaan. 

Wat heb je nodig?

Voor dit spel heb je niets nodig.

Interactie 
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Welke groep is het snelste heen en weer?

Beschrijving van de activiteit

Je hebt een beginpunt nodig waar je start (punt A). En een punt waar je naartoe 

moet rennen of lopen (punt B). Bedenk eerst wat je wilt doen. Spreek dit goed met 

z’n allen af. Maak dan twee rijen. In iedere rij staan evenveel kinderen. De voorste 

van iedere groep mag beginnen. Zorg dat beide groepen tegelijk starten. Je rent dan 

naar punt B en snel weer terug. Je tikt zo snel mogelijk de volgende in de rij aan. Die 

rent ook weer zo snel mogelijk naar punt B en terug, enzovoorts. Ben je geweest? 

Ga dan snel zitten. Zo zie je goed wie er als eerste klaar is. 

Je kunt het lastiger maken door bijvoorbeeld: 

•	 op de heenweg achteruit te lopen en op de terugweg vooruit; 

•	 te lopen met drie ballen in je handen die je door moet geven zonder ze te laten 

vallen;

•	 hinkelend heen en rennend terug;

•	 te springtouwen heen en terug;

•	 te lopen met een lepel met een ei erop;

•	 ski’s te maken van schoenendozen.

Je kunt ook hindernissen bedenken tussen punt A en punt B zoals:

•	 een doek om onderdoor te kruipen;

•	 een bank of stoel om overheen te lopen;

•	 een tafel om onderdoor te kruipen;

•	 een kruiptunnel.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Estafette

Het wordt nog leuker met een verkleedopdracht:

Bij punt B heb je verkleedspullen klaar staan. De eerste rent naar punt B en zet  

bijvoorbeeld een pruik op. Je rent dan snel terug en geeft de pruik door aan de 

tweede in de rij die de pruik op zet. Die rent naar punt B en zet daar een hoed op. 

De derde neemt de pruik en de hoed over en trekt bij punt B een jas aan.

Zo kun je nog veel meer dingen verzinnen. Als je met een klein groepje bent, kun je 

natuurlijk allemaal twee of drie keer aan de beurt komen. 

Is de groep niet groot genoeg om twee rijen te maken? Dan maak je één rij. En 

probeer je alles zo snel mogelijk te doen! 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

De kinderen leren om goed samen te werken. Ze moeten opletten of de speler voor 

hen eraan komt. Voor de grove ontwikkeling is het goed om te rennen. En ergens 

overheen of onderdoor te kruipen. Uiteraard is het goed voor ontspanning en plezier 

met z’n allen. 

Wat heb je nodig?

Je hebt in ieder geval een lijn nodig 

om vanaf te starten. En een pion of 

iets dergelijks om punt B aan te  

geven. Per variant heb je eventueel 

attributen nodig. 

Samen
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Ssstttt… probeer als leeuw zo stil mogelijk te slapen.

Beschrijving van de activiteit

Eén persoon speelt de bewaker. Dit kan een ouder zijn of een kind. De andere 

kinderen spelen dat ze leeuwen zijn die heel veel slaap hebben. Ze moeten zo stil 

mogelijk blijven liggen. Als ze maar één snorhaartje bewegen, worden ze wakker. 

Dan moeten ze de bewaker helpen om de andere leeuwen te bewaken. De bewakers 

lopen rondjes. En proberen de andere leeuwen aan het lachen te maken. Ieder kind 

dat af is, mag helpen de andere kinderen aan het lachen te maken. Je mag niet 

aanraken of kietelen. Het kind dat het langst blijft ‘slapen’, wint. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel geeft veel ontspanning en plezier. En is goed voor het concentratievermogen. 

Voor degene die de ander wakker mag maken, is het goed voor gebruik van  

gezichtsuitdrukkingen. En om iets voor elkaar te krijgen.

Wat heb je nodig?

Voor dit spel heb je niets nodig. 

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Slapende leeuwen

Interactie 

31 SWKGroep - Sport&Bewegen



SWKGroep - Sport&Bewegen

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen met een bal spelen. De allerkleinsten kunnen 

met een zachte of stoffen bal veel plezier beleven. Door zachtjes over te rollen,  

de bal vast te houden en weg te gooien. Maar ook een tennisbal of een andere 

kleine speelgoedbal is heel geschikt.

Beschrijving van de activiteit

Rollen

Ga op de grond zitten met de benen gespreid. Maak een kring. Of ga als je met z’n 

tweeën bent tegenover elkaar zitten. Rol de bal over de vloer naar elkaar. Dit kan 

hard of zacht. Hoe enthousiaster je zelf bent, hoe leuker kinderen het vinden. Ben je 

alleen? Dan kun je de bal tegen de muur rollen en terug laten rollen. 

Gooien & vangen

Je kunt ook oefenen met gooien. Eerst gewoon in de lucht. Daarna misschien over-

gooien van korte afstand. Het weer opvangen zal in het begin nog wat moeilijk zijn, 

maar je kunt het natuurlijk wel proberen. Je kunt dit ook tegen de muur doen. 

Bal in de mand

Zet een bak, doos of mand neer (bijvoorbeeld een wasmand). Probeer de bal erin  

te gooien. Gaat het goed? Probeer dan van steeds verderaf te gooien. 

Fles met water (dit is een activiteit voor buiten)

Trek met stoepkrijt een streep op de weg. Zet achter die lijn voor iedereen een plas-

tic fles met water. Ga allemaal op dezelfde afstand van de lijn staan. Probeer nu een 

fles van de ander met de bal om te gooien of te rollen. Wordt jouw fles omgegooid? 

0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar

 Spelen met ballen 

Ren dan zo snel mogelijk naar je fles om die weer recht te zetten. Is jouw fles als 

laatste nog gevuld met water? Dan heb je gewonnen.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het is goed voor de grove motoriek. Kinderen leren met een bal bewegen, 

gooien, richten en vangen. Als het lukt, word je beloond. En dat is goed voor het  

zelf vertrouwen. Door samenspelen, leer je ook samenwerken.  

Wat heb je nodig?

Verschillende soorten ballen: strandbal, tennisbal, stoffen bal, kinderspeelbal.

Spelen en 
onderzoeken 
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Ballonnen zijn leuk voor kinderen. Ze worden geassocieerd met feest en gezelligheid. 

Wat is er leuker dan met iets kleurrijks te spelen dat onvoorspelbaar is?

Beschrijving van de activiteit

Versieren

Kinderen kunnen ballonnen versieren met allerlei attributen. Ze kunnen er iets op 

tekenen. Maar de ballon ook versieren met stickers, wol, touw, strikjes, enzovoorts.

Ballonnenrace

Blaas voor ieder kind een ballon op. Ieder kind moet een bepaalde afstand afleggen 

met een opgeblazen ballon tussen zijn benen. Tijdens het afleggen van het parcours 

mag je de ballon niet met je handen aanraken. Wie het eerste bij de finish is met de 

ballon nog tussen zijn benen, heeft gewonnen! Verlies je de ballon onderweg? Dan 

moet je weer terug naar de startstreep en het opnieuw proberen.

Ballonnenestafette

Verdeel de kinderen in twee teams. Beide teams krijgen een ballon. De bedoeling is 

dat de ballon van de startlijn naar de overkant wordt gebracht. En weer terug. Maar… 

je mag de ballon niet vasthouden met je handen. Je moet hem dus met tikjes van 

handen en voeten of andere lichaamsdelen meenemen. Als alle kinderen uit het 

team weer terug zijn bij de startlijn is het spel klaar. Het team dat als eerste weer 

terug is, heeft gewonnen. Je kunt dit natuurlijk ook met z’n tweeën spelen.  

En het is leuk als de ouders ook een keer meedoen!  

Voor jongere kinderen kan dit spel wel gewoon met de handen gedaan worden. Je 

kan dan bijvoorbeeld een soort hindernisbaan maken waarbij ze om dingen heen 

moeten lopen. Of ergens overheen lopen of onderdoor.

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Spelen met ballonnen
Ballonnentikkertje

De tikker houdt een ballon vast. Hiermee probeert hij de anderen te raken. Maar hij mag 

de ballon niet loslaten! Ben je getikt door de ballon? Dan moet je een opdracht doen. Dit 

doe je aan de kant. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn dat je tien rondjes moet draaien. 

Of tien keer moet springen. Heb je de opdracht gedaan? Dan mag je weer meedoen.

Ballonnetje leggen

Dit spel gaat hetzelfde als zakdoekje leggen. 

Alleen dan met een ballon. Je zingt het liedje: 

Ballonnetje leggen, niemand zeggen,

“kukeleku” zo kraait de haan,

ik heb twee paar schoenen aan,

één van stof en één van leer,

hier leg ik mijn ballonnetje neer!

Als het liedje afgelopen is, kijken de  

kinderen achter zich. Het kind dat de  

ballon heeft, moet snel proberen om  

de ‘neerlegger’ te tikken.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

De kinderen zijn actief bezig en in  

beweging. Tijdens de verschillende  

spelletjes hebben ze plezier en interactie 

met andere kinderen.

Wat heb je nodig?

Ballonnen en een ruimte zonder obstakels.

Sommige kinderen kunnen bang zijn voor ballonnen. Ze zijn bang dat ze knappen en 

dat dit een enorme knal geeft.

Spelen en 
onderzoeken 
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“Je trapt tegen de bal. Wat knap van jou!”

Beschrijving van de activiteit

Neem een stoffen bal. Het liefst met een belletje erin. Knoop de bal vast aan een 

stuk elastiek. Leg de baby op een deken op de vloer. En beweeg de bal een paar 

centimeter boven zijn hoofd. Draai de bal langzaam rond. Zodat de baby de vorm,  

de kleur en het patroon kan bekijken. Ondertussen kun je de bal als rond benoemen. 

En andere dingen in de ruimte die rond zijn. “Dit is een bal. Die is rond, net als...” 

Je kunt de bal wat laten zakken zodat de baby deze kan aanraken. “Kijk! Je raakt 

de bal aan. Kun je ertegen slaan?” Laat zien hoe hij met zijn hand tegen de bal kan 

slaan. Zodat de bal een beetje op en neer gaat aan het elastiek. Je kunt ook de bal 

bij de voeten van de baby houden. En laten zien hoe hij hiertegen kan trappen.  

Moedig de baby aan door tegen hem te praten over wat hij doet. “Kun je tegen de 

bal trappen? Kijk! Je trapt tegen de bal! Wat knap van jou.” Spelen met een bal is 

altijd leuk voor een baby. Ook al kan hij deze nog lang niet gooien en vangen.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het spelen met de bal geeft een baby veel plezier en ontspanning. En het is goed 

voor de ontwikkeling van de motoriek.

Wat heb je nodig?

Een zachte, stoffen bal, eventueel met een belletje erin en een stuk elastiek.

Balspel voor baby’s

0-2 jaar

Levensecht 
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0-2 jaar
2-4 jaar

Bewegen op muziek voor kleintjes

Draai je armen in het rond, stamp met je voeten op de grond… Kinderen vinden 

het heerlijk om op muziek te bewegen. Ze kunnen hun energie kwijt en hebben 

samen veel plezier.

Beschrijving van de activiteit

Er zijn verschillende soorten dansen te bedenken die heel leuk zijn voor kleine 

kinderen. 

•	 Polonaise.

•	 Stoelendans.

•	 Stopdans: als de muziek stopt, moet je heel stil blijven staan. Wie als eerst  

beweegt, is af.

•	 Nadoen: één persoon danst iets voor, de rest moet het nadoen.

•	 Geef kleine opdrachtjes. Bijvoorbeeld zo groot als je kan, of zo laag als je kan.

•	 Dansen op liedjes van cd’s zoals Dirk Scheele (mini-disco, de liedjesspeeltuin). 

Dit prikkelt de fantasie en nodigt uit tot bewegen.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit is goed voor de muzikale ontwikkeling. En voor leren luisteren en het ritme 

ontdekken. Kinderen leren hun lichaam kennen en evenwicht houden. 

Wat heb je nodig?

Muziek van cd’s, de radio en internet. Of maak zelf muziek!

Interactie 

35



De stopdans. Maar dan net even anders…

Beschrijving van de activiteit

Zoek eerst een leuk muziekje uit. Zet dan de muziek aan en ga dansen. Stopt de 

muziek? Dan ga je zo snel mogelijk op de grond zitten. Maar met een harde bons!  

Zit je als laatste? Dan ben je af. Wie als laatste over is, heeft gewonnen. 

Je kunt natuurlijk ook andere variaties bedenken. Bijvoorbeeld: maak een bood-

schappenmandje (ga op je buik liggen en houd met je handen je voeten vast).  

Of raak de muur of een paal aan. Bedenk zelf nog meer leuke ideeën!

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Bewegen is goed voor de motoriek en ontspanning. Het prikkelt de fantasie om 

samen te bedenken wat je doet als de muziek stopt. Dit daagt kinderen uit creatief 

te zijn met ideeën.

Wat heb je nodig?

Muziek.

Bonsdans 

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Participatie
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Hoe snel krijg je de ballen naar de overkant?

Beschrijving van de activiteit

Verdeel de kinderen in twee teams. Ieder team krijgt evenveel ballen. Je kunt ook 

één tegen één spelen. De ballen leg je achter een lijn. Dan ga je proberen om alle 

ballen zo snel mogelijk naar de overkant te brengen. De kinderen van beide  

teams lopen om de beurt met de ballen naar de eindstreep. Je mag zoveel ballen 

meenemen als je wilt. Maar… valt er onderweg een bal? Dan moeten alle ballen 

weer terug naar de startlijn. En moet je weer opnieuw beginnen. Bedenk dus goed 

hoeveel ballen je meeneemt. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed om na te denken over wat je kunt en wat handig is. En natuurlijk 

heb je samen veel plezier. 

Wat heb je nodig?

Heel veel ballen.

Ballenboel

4-6 jaar
6-8 jaar

Samen
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Is het buiten lekker warm? Ga spelen met water! 

Beschrijving van de activiteit

Waterestafette

Verdeel de kinderen in twee groepjes. Beide rijen met kinderen gaan achter 

elkaar zitten. Het eerste kind zit met zijn rug naar het tweede kind en zo verder. 

Voor én achter beide rijen staan twee emmers. De voorste is gevuld met water. 

Daarnaast staan plastic bekers met onderin het bekertje een klein speldengaatje. 

Het eerste kind vult het bekertje met water uit de emmer. Het bekertje wordt 

doorgegeven over het hoofd naar het volgende kind. De hele rij langs. Het laatste 

kind uit de rij gooit het bekertje leeg in de emmer. Blijf zo snel mogelijk bekertjes 

doorgeven. Welk groepje heeft de volste emmer na vijf minuten?

Waterballonnen en sponzen

Als het warm is, kun je een emmer vullen met waterballonnen. En dan overgooien. 

Totdat de ballonnen kapot gaan. Dan koel je heerlijk af door al dat water over je 

heen.

In plaats van waterballonnen kun je ook een emmer vullen met sponsen. Ben je 

met veel kinderen? Gebruik dan meer emmers zodat iedereen een spons heeft. 

Zorg dat de spons al het water goed kan opzuigen. Dan kun je overgooien met de 

sponsen. Veel spetterplezier!

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Spelen met water

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Bij sommige waterspelletjes zit een wedstrijdelement. Hierdoor leren kinderen 

omgaan met winst en verlies. Ook komt er samenwerken en samenspel aan te 

pas. Of overleggen hoe je samen tot het doel kan komen. Word je nat gegooid? 

Dan leer je omgaan met iets dat niet leuk kan zijn.

Wat heb je nodig?

Waterballonnen, zachte sponsen en emmers met water. Voor de waterestafette 

heb je twee emmers, water en plastic bekertjes met een speldengaatje erin nodig.

Tip:

In speelgoedwinkels kun je een Splashbal kopen. Dit is een plastic bal die open  

kan. Daar doe je een waterballon in. Dan doe je de splashbal weer dicht. Nu ga je 

overgooien met de splashbal totdat... de waterballon kapot gaat! Wie wordt er nat?

Spelen en 
onderzoeken 
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Wit, blauw, groen of geel? Wasknijpers zijn er in alle kleuren. En bij bijna iedereen 

in huis te vinden. De kleuren en de vorm vinden kinderen mooi en uitdagend. 

Voor kleine kinderen is het ook ‘herkenning’. Want papa en mama gebruiken de 

wasknijpers ook. 

Beschrijving van de activiteit

Het spelen met wasknijpers kan op veel verschillende manieren. Voor de jongste kin-

deren is het al leuk om met wasknijpers te spelen zonder echte opdracht. Zij voelen, 

kijken en proeven om te ontdekken wat je allemaal kan doen met een wasknijper. 

Maar er is nog zoveel meer te doen met wasknijpers! 

Sorteren

•	 Sorteren op kleur: zet een paar bakjes klaar en sorteer de wasknijpers op kleur. 

•	 Zoek je eigen kleur: alle kinderen kiezen een eigen kleur wasknijper. Met de 

wasknijpers op zak ga je op zoek naar andere voorwerpen met dezelfde kleur. 

Knijp de wasknijper daaraan vast. 

•	 Lintjes en knijpers in dezelfde kleur: vraag een paar kinderen een lintje om te 

knopen. Verdeel de wasknijpers onder de andere kinderen. Zoek de goede kleur 

en hang de wasknijpers aan het juiste lintje.

Versieren 

•	 Versier elkaar met wasknijpers! Wie maakt de mooiste creatie?

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Wasknijpers zijn niet alleen voor de was

Wasknijpers pikken

•	 Neem allemaal hetzelfde aantal wasknijpers. Maak deze vast aan je kleren.  

Drie, twee, één en ga! Pik zoveel mogelijk wasknijpers bij elkaar! Als er “STOP” 

geroepen wordt, kijk je wie er gewonnen heeft. 

Verstoppen

•	 Maak twee groepen. Eén groep mag de wasknijpers verstoppen (tel wel hoeveel 

je er verstopt). De andere groep moet ze daarna zoeken. Zijn alle wasknijpers 

gevonden, wissel dan om. Je kunt dit spel ook met z’n tweeën doen. De één 

verstopt en de ander zoekt. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Bij het spelen met wasknijpers wordt veel motoriek geoefend door het vastknijpen. 

Kinderen oefenen ook met verschillende kleuren, zijn actief aan het bewegen, leren 

samenwerken en hebben onderlinge interactie. 

Wat heb je nodig?

Wasknijpers in verschillende kleuren en lintjes.

Spelen en 
onderzoeken 
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Spectaculair sterk, supersnel of een vlugge vlieger. Een superheld kan echt alles!  

Om de beurt speel je een superheld. En de rest moet jou volgen!

Beschrijving van de activiteit

De kinderen gaan in een rij staan. De voorste in de rij is ‘Superman’ (of een andere 

superheld). De superheld beweegt zich door de ruimte. En de rest volgt. Over 

stoelen heen. Onder tafels door. Kruipend en dan weer rennend. Bedenk leuke 

en moelijke dingen die iedereen moet nadoen! Dan is de volgende aan de beurt. 

Welke superheld speel jij?

Je kunt dit spel ook op muziek doen. Je kan dan ook gekke danspasjes bedenken. 

Die de rest moet nadoen. Stopt de muziek, dan mag de volgende. Gebruik  

verschillende soorten muziek om het nog leuker te maken!

Je kunt de superheld natuurlijk ook een ‘cape’ geven. Hiervoor kun je een lakentje of 

deken gebruiken. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de beweging en prikkelt de fantasie. En het is natuurlijk  

superleuk om bewegingen te bedenken die iedereen moet nadoen. 

Wat heb je nodig?

Muziek en eventueel verkleedkleren.

Volg Superman, Batman of een andere superheld

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Participatie
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Tafeltennissen kan ook thuis! 

Beschrijving van de activiteit

Tafeltennis kun je spelen met zijn tweeën. Maar ook met vier of zelfs acht kinderen. 

Je hebt een grote tafel nodig. Met een touwtje of netje verdeel je de tafel door de 

helft. Zorg dat je het balletje over de lijn slaat. Je krijgt een punt als je tegenstander 

de bal niet terug kan slaan of niet over de lijn slaat. Wie als eerste elf punten heeft, 

wint het spel. 

Rond de tafel

Dit spel kun je spelen met drie tot acht kinderen. Verdeel de groep in tweeën. Iedere 

groep gaat aan één kant van de tafel staan. Het eerste kind slaat het balletje naar 

de andere kant. En rent dan snel naar de andere kant van de tafel om daar verder 

te spelen. Zodra je het balletje weggeslagen hebt, ga je naar de andere kant! Mis je 

het balletje, dan ben je af. 

Tegen de muur

Zet een tafel tegen de muur. Speel het spel via de tafel tegen de muur. Zo kun je  

alleen oefenen. Maar ook met meerdere kinderen door om de beurt te slaan.

Voorwerpen raken

Zet aan beide kanten van de tafel plastic bekertjes op zijn kop. Probeer de bekertjes 

aan de andere kant van de tafel te raken. Dit levert een extra punt op.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Tafeltennis gewoon thuis!

In de paraplu

Op de ene helft van de tafeltennistafel staat een paraplu op zijn kop opengeklapt. 

Sla de balletjes in de paraplu. Alle kinderen mogen tien keer een balletje slaan.  

Wie heeft de meeste balletjes in de paraplu? Je kunt dit ook alleen spelen. 

Richten op speelvakken

Verdeel de tafel in meerdere vakken. Probeer de vakken in afgesproken volgorde te 

raken.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de oog-handcoördinatie. Door een spel met een winelement 

leren kinderen hoe ze om moeten gaan met winst en verlies.

Wat heb je nodig?

Een eettafel, tuintafel of tafeltennistafel. Pingpongballetjes, batjes en een net om 

over de tafel te spannen. Dit kan natuurlijk ook met een touw of lint. 

Spelen en 
onderzoeken 
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Ben je als laatste over de finish? Dan win je!

Beschrijving van de activiteit

Maak een startstreep. Zet twee grote stappen en maak daar de eindstreep.  

Twee kinderen (of ouders) houden bij de eindstreep een touw of een stok vast. 

Dit is de limbo. Je zet de muziek aan en begint bij start. Dan ga je zo langzaam als 

een slak op de muziek naar de eindstreep. Bij de eindstreep moet je zo langzaam 

mogelijk met je buik omhoog onder de limbo door. Je mag niet stoppen! Want 

dan ben je af. Ben je als laatste binnen, dan heb je gewonnen! 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Beweging, behendigheid, concentratie, je hele lijf gebruiken, beheersing en plezier in 

een ‘omgekeerde’ activiteit. Dit spel is goed om controle te krijgen over je lichaam.

Wat heb je nodig?

Muziek en een touw of stok voor de limbo.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Slakkenlimbodans

Interactie 
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2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Dans je vrij

Je begint als standbeeld. En mag steeds een stukje meer bewegen.

Beschrijving van de activiteit

Zoek een leuk muziekje uit. Bedenk wie de ‘spelleider’ is. Dit kan ook een ouder zijn. 

Alle kinderen gaan in de ruimte staan. Of in een kring. De spelleider zet de muziek 

aan. De kinderen mogen niet bewegen. De spelleider vertelt dan welk lichaamsdeel 

je mag bewegen. Eén voor één komt er steeds iets bij dat je mag bewegen. Bijvoor-

beeld een arm, de pink van je rechterhand of je hoofd. Dit lichaamsdeel blijf je  

bewegen. Het is leuk om dit op de maat van de muziek te doen. Maar dat hoeft niet. 

Mag je bijna alles bewegen? Dan kun je daarna weer één voor één een lichaamsdeel 

stopzetten. Zo wordt iedereen langzaamaan weer een standbeeld. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dansen is goed voor de motorische ontwikkeling. Kinderen leren op andere  

manieren bewegen. Als kinderen samen dansen, leren zij samenwerken en  

rekening houden met elkaar. Ook is het goed om te leren je lichaam te beheersen 

en controleren. 

Wat heb je nodig?

Muziek.

Interactie 
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Hockey, net even anders 

Wel een bal en hockeystick maar geen team? Probeer dit eens.

Beschrijving van de activiteit

Hooghouden van de bal

Gooi de bal in de lucht. En laat die stuiteren op je hockeystick. Probeer de bal  

zo vaak mogelijk hoog te houden. Let op dat je genoeg ruimte om je heen hebt. 

Onthoud wat je record is. En probeer dit te verbreken. 

Maak een parcours

Verzamel allerlei spullen om je heen. Dit kan van alles zijn. Zoals een springtouw, 

stoeltjes of je fiets. Maak hiervan een parcours. Deze obstakels zijn je denkbeeldige 

tegenstander. Waar je voorbij moet met de bal. Probeer dit zo snel mogelijk te doen. 

Wil je een wat moeilijker parcours? Maak dan een parcours met veel scherpe bochten. 

Je kunt ook een parcours tekenen met stoepkrijt. 

Je kan dit alleen spelen. Maar natuurlijk ook met meerdere kinderen. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de behendigheid en concentratie.

Wat heb je nodig?

Een (plastic) hockeystick, een bal en eventueel een goal.

Spelen en 
onderzoeken 
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Maak je eigen verkeersparcours. 

Beschrijving van de activiteit

Bedenk wat je wilt uitzetten op je verkeersparcours. Je kunt bijvoorbeeld starten met 

het maken van verkeersborden. Die kun je maken van dik karton. Maar je kunt ook 

beginnen met het tekenen van de weg met stoepkrijt. Spreek goed met elkaar af 

wat de regels zijn. 

Wat kun je uitzetten als parcours?

•	 Verkeersborden om te bepalen waar je moet stoppen en wie voorrang heeft.

•	 Teken een rotonde met stoepkrijt.

•	 Een stopstreep, rem jij op tijd?

•	 Maak een zebrapad waar je kunt oversteken.

•	 Waar parkeer jij je fiets?

•	 Een stoplicht: let goed op het rode licht.

•	 Een paal met een hand daarop getekend. Je mag de bocht pas om als je de hand 

hebt aangetikt.

Je kunt ook oefeningen maken op je parcours.

•	 Palen waar je omheen moet zigzaggen.

•	 Een schuine plank waar je overheen moet fietsen.

•	 Een wipplank om overheen te fietsen.

Misschien wil een van de ouders wel politieagent spelen.

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Verkeersparcours

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het verkeersparcours maakt kinderen beter  

bekend met het verkeer. En geeft ze vertrouwen. 

Sommige onderdelen kan het ene kind beter dat het 

andere kind. Ze leren hiermee om te gaan. Ook leren 

kinderen samenwerken en overleggen met elkaar. 

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt om de weg te tekenen. Verkeersborden die 

je kunt maken van karton en met stiften. Eventueel 

palen en planken. Als iemand politieagent speelt, is 

een fluitje leuk om te gebruiken. 

Voor kleine kinderen kun je een 

parcours uitzetten voor de loopfiets, 

step of tractor.

Levensecht 
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Speel tikkertje met je stem!

Wie heeft de langste adem? Speel tikkertje met je stem! Neem een hele grote 

hap lucht en roep heel hard “aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh”.

Beschrijving van de activiteit

Maak twee groepen. Zet deze tegenover elkaar. Laat een grote ruimte ertussen. 

Teken met stoepkrijt een groot vierkant om elke groep. Een speler van de begin-

nende groep neemt een diepe hap lucht en roept “aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh”. 

Zolang hij dit roept, mag hij naar de andere groep rennen. En zo veel mogelijk 

spelers in het andere vak tikken. Stop je met roepen, dan zijn alle spelers vrij. En 

mag je ook de ‘schreeuwer’ tikken. Lukt het de tikker weer op tijd bij zijn eigen 

groep te komen zonder getikt te worden? Dan moeten alle kinderen die getikt zijn 

over naar de groep van de tikker. Dan mag de andere groep. Het spel gaat door 

tot alle spelers in één vak staan. Die groep heeft dan gewonnen!

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor beweging, snelheid, samenwerking, energie kunnen uiten 

en onderdrukte spanning uitschreeuwen.

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt. 

Samen
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Hinkelen met een grap

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Wie maakt het gezichtje af?

Beschrijving van de activiteit

Teken met stoepkrijt een makkelijke hinkelbaan. Aan het einde van de hinkelbaan 

teken je een groot gezicht op de grond. Maar teken geen ogen en neus. Iedereen 

die meedoet, krijgt drie steentjes. Hinkel met die steentjes om de beurt naar het 

einde van de hinkelbaan. Blijf op één been staan. Probeer nu met de steentjes de 

ogen en de neus te gooien. Dit is best lastig. En erg grappig! 

Je kunt ook proberen om ieder één steentje te gooien. En zo samen een gezicht te 

maken. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Beweging, motoriek, behendigheid, concentratie, plezier in het maken van een 

‘gezicht’ en samenwerken.

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt en steentjes.

Samen
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Zin om te stoeien en ravotten?

Beschrijving van de activiteit

Er zijn verschillende manieren om te stoeien. Leuk voor jongens en meisjes! Spreek 

van tevoren goed af wat wel en niet mag. En wanneer je moet stoppen. Bijvoorbeeld 

als iets pijn doet. 

Grondvechten

Ga op je knieën tegenover elkaar zitten. En probeer elkaar om te duwen. Wie komt er 

als eerste bovenop? Je mag niet gaan staan!

Hier die bal

Eén van beide spelers heeft een bal vast. De ander probeert de bal te pakken te krijgen. 

Wentelteefje

Eén kind ligt gestrekt en plat op zijn rug. De ander probeert hem om te draaien. Het 

kind dat op de grond ligt, mag zijn armen niet gebruiken.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Kinderen leren rekening houden met elkaar. En leren zich aan regels en afspraken te 

houden. 

Wat heb je nodig?

Een bal en eventueel een mat.

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Stoeispellen

Interactie 
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Welke dier vind jij het leukst als yoga-oefening?

Beschrijving van de activiteit

De kat 

Je gaat zitten op je handen en knieën. Stel je voor dat je een kat bent. Bij het uit-

ademen maakt de kat zich helemaal bol. De kat is boos en heeft een hoge, ronde 

rug. Je hoofd trek je in en gaat langzaam naar beneden tussen je benen. Bij het 

inademen, strekt de kat zich zo ver mogelijk uit. Maak hierbij je rug hol. De kop 

van de kat kijkt naar de zon en laat zich lekker warm worden door de zonnestralen. 

Daarna gaat bij het uitademen je hoofd weer naar beneden. Er komt regen en 

daar kan de kat niet tegen. Je rug maak je weer rond en hoog. Dit kun je een paar 

keer herhalen. 

Deze yogahouding is goed voor je rug. Het maakt je rug sterk en flexibel. Het 

verbetert de circulatie van ieder deel van het lichaam.

De vlinder

Je zit rechtop op de grond. Je knieën zijn gebogen en komen zo dicht mogelijk 

bij de grond. Je voetzolen raken elkaar. Houd je voeten zo dicht mogelijk bij je 

lichaam. Pak nu met je handen je voeten beet. Boven je benen langs. Bedenk dat 

je benen de vleugels zijn van een vlinder. De vleugels bewegen op een neer. Je 

kunt ook heen en weer bewegen op muziek. Ben je klaar met de oefening? Strek 

dan weer even lekker je benen uit. 

Deze oefening is goed voor de flexibiliteit van je gewrichten. En houd je heupen, 

knieën en enkels flexibel. Het versterkt ook de spieren aan de binnenkant van je 

dijen. 

Yoga voor kinderen

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Spelen en 
onderzoeken 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Yoga leert kinderen meer controle te krijgen over hun lichaam. En helpt ze te  

ontspannen. Waardoor ze ‘s nachts beter kunnen slapen en minder onrustig zijn.

Wat heb je nodig?

Eventueel een matje en kleding waarin je makkelijk kunt bewegen.
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Mikken en gooien

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar Spelen en 

onderzoeken 

Bedenk verschillende dingen waar je in kunt gooien. Of die je om kunt gooien.

Beschrijving van de activiteit

Je kunt verschillende voorwerpen bedenken waar je in kunt gooien. Bijvoorbeeld 

een mand. Voor de kleinere kinderen maak je het wat makkelijker. Kun je al goed 

gooien en mikken? Dan kun je bijvoorbeeld een kleiner mandje gebruiken. Zodat 

het moeilijker wordt. Bedenk ook dingen die je om kunt gooien. Zoals plastic 

flessen. Speel je buiten? Dan kun je ook water in de flessen doen. Je kunt ook een 

vak tekenen waar je in moet gooien. Of meerdere vakken. Groot en klein. Maak 

het nog leuker door een parcours te maken. Met verschillende dingen om in of 

om te gooien. Of verschillende afstanden. Wie gooit het meeste om?

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de motoriek, vangen, gooien en concentratie. Lukt het dan is 

het goed voor het zelfvertrouwen.

Wat heb je nodig?

Een bal en alles wat je verder kunt bedenken. Bijvoorbeeld: plastic flessen,  

pionnen, blokjes of een korf. 
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Ben je met zijn vieren of meer en wil je eens op een andere manier voetballen?

Beschrijving van de activiteit

Maak op een klein veldje twee kleine doeltjes. Maak twee teams van twee. Probeer 

bij de ander te scoren. Dat levert één punt op. Lukt het om tussen de benen van je 

tegenstander door te spelen? Dan krijg je één extra punt. Het team dat als eerste 

tien punten haalt, heeft gewonnen.

Paaltjesvoetbal

Iedereen heeft een eigen paaltje. Dit paaltje moet je beschermen. Iedereen moet 

proberen om het paaltje van de ander om te schoppen met de bal. Krijg je het  

paaltje van de ander om, dan krijg je één punt. 

Dit kun je ook in teams spelen. Eén speler is de keeper en beschermt het paaltje.  

De ander probeert het paaltje van de tegenstander om te krijgen. Heb je gescoord? 

Dan wissel je om. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Deze activiteit levert plezier en ontspanning op. Ook kunnen de kinderen lekker hun 

energie kwijt. Ze leren omgaan met winst en verlies. Ze leren samenwerken en dat 

eigen keuzes gevolgen kunnen hebben: als ik ver ga aanvallen, kan mijn paaltje 

omgeschopt worden.

Wat heb je nodig?

Pionnetjes of paaltjes en eventueel krijt om een doel te tekenen. Heb je geen  

pionnetjes of paaltjes? Gebruik dan flesjes water.

Voetbal met kleine teams

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar
Samen
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Hou je van speuren? Probeer dit dan eens.

Beschrijving van de activiteit

Een speurtocht is altijd leuk. Je kunt buiten een speurtocht uitzetten. Maar het kan 

natuurlijk ook binnen. Maak een speurtocht met een thema. Bijvoorbeeld dieren, 

lente, kerst of Halloween. 

Spoorzoekertje is een leuke variant op een speurtocht. Eén groep gaat op pad met 

stoepkrijt. Zij zetten een speurtocht uit voor de andere groep. Je kunt letters gebruiken 

voor een speurtocht. Waar een woord van gemaakt moet worden. Of ga griezelen met 

een speurtocht in het donker. 

 

Met de grotere kinderen kun je ook een navigatiespeurtocht doen. Of een  

coördinatenspeurtocht. 

Je kunt kinderen ook een speurtocht laten voorbereiden voor hun ouders.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Met speurtochten kun je lekker puzzelen. Het is goed voor de oriëntatie en  

samenwerking. 

Wat heb je nodig?

Kaartjes met opdrachten of vragen. Eventueel stoepkrijt, kaarten met letters, een 

kaart van de omgeving, zaklampen, et cetera. 

Speurtocht 

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar
Participatie
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2-4 jaar 
4-6 jaar

Wie kan het snelst hoofd, schouder, knie en teen aanraken. Zonder in de war  

te raken.

Beschrijving van de activiteit

Iedereen kent het liedje wel. Voor kinderen is het leuk en leerzaam. 

Je wijst de lichaamsdelen waarover je zingt aan met je handen. Bij het ‘puntje van  

je neus’ draai je ook nog een rondje. 

Je kunt het wat lastiger maken door het woord niet te zeggen. Maar alleen te  

neuriën. En de beweging te maken. Probeer het steeds sneller. 

Levensecht 

Hoofd, schouders, knie en teen

Het liedje gaat zo:

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen,

hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen,

oren, ogen, puntje van je neus,

hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Leren van de lichaamsdelen, beweging en controle over je lichaam.

Wat heb je nodig?

Voor dit spel heb je niets nodig. 
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Wie houdt zijn ballon het langst heel?

Beschrijving van de activiteit

Alle kinderen krijgen een opgeblazen ballon. Deze maken ze met een touwtje vast 

om hun enkel. Nu probeer je elkaars ballon kapot te trappen. Wie als laatste over-

blijft met de ballon nog heel, heeft gewonnen! 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de motorische ontwikkeling en geeft veel plezier. Je leert twee 

dingen tegelijk te doen. En keuzes te maken. 

Wat heb je nodig?

Ballonnen en touwtjes.

Ballontrappen

4-6 jaar
6-8 jaar

Samen
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Konijnen jagen 

Ben jij de jager of een konijn?

Beschrijving van de activiteit

Voor je begint, bepaal je wie de jager wordt. De andere kinderen zijn konijnen.  

De konijnen roepen: “Ik ben een konijn, een konijn, een konijn!” En huppelen rond. 

De jager rent achter de konijnen aan. En roept: “Ik ben een jager, een jager, een 

jager!” Heeft de jager een konijn getikt? Dan verandert het konijn in een wortel. 

Als wortel sta je met gespreide benen en je armen boven je hoofd met je handen 

tegen elkaar (dus in een driehoek). En je roept: “Ik ben een wortel, een wortel, een 

wortel!” Een konijn mag onder de benen van een wortel doorkruipen. Dan wordt de 

wortel weer een konijn. En mag hij weer meedoen aan het spel. De jager probeert 

natuurlijk zoveel mogelijk konijnen in wortels te veranderen. 

Oudere kinderen kunnen zelf variaties bedenken. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor beweging, snelheid, samenwerking en om energie kwijt te 

raken. En het stimuleert de fantasie. 

Wat heb je nodig?

Voor dit spel heb je niets nodig. 

Samen
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Klauteren zonder de grond te raken.

Beschrijving van de activiteit

Bedenk een leuk parcours. Van dingen waar je overheen moet lopen of springen. 

Zonder de grond te raken. Je kunt bijvoorbeeld stoelen gebruiken of kleedjes. Of 

door een hoepel heen. Hoe moeilijk het is, kan je aanpassen aan de leeftijd van de 

kinderen. Speel je dit met meerdere kinderen? Kijk dan wie het vaakst heen en weer 

kan! Of het snelst. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de behendigheid, inzicht en de controle en beheersing van je 

lichaam. 

Wat heb je nodig?

Stoelen, kleedjes of hoepels en eventueel andere onderdelen.

Voetjes van de vloer

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar
Spelen en 

onderzoeken 
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Kleurenoverlopertje

Wie heeft de meest gekleurde kleding aan? Of ben je snel genoeg om zonder de 

juiste kleur aan de overkant te komen?

Beschrijving van de activiteit

Bepaal met elkaar wie de tikker wil zijn. Dit spel kun je het beste spelen op een veld. 

Of een speelplein waar je ruimte hebt om te rennen. De tikker staat in het midden van 

het speelveld. De kinderen die geen tikker zijn, staan aan één kant van het plein of 

veld. De tikker bepaalt de kleur. Heb je die kleur in je kleding én kun je die laten zien? 

Dan mag je rustig overlopen naar de andere kant. De tikker mag jou dan niet tikken. 

Heb je die kleur niet? Oei, dan moet je zorgen dat je snel naar de andere kant rent. 

Zonder getikt te worden! Word je toch getikt? Dan ben jij de volgende tikker en mag jij 

de kleur bepalen.

Variaties

Zijn de kinderen al wat ouder? Dan kun je het spel ook spelen met bijvoorbeeld 

dierennamen. De tikker bepaalt de eerste letter van een dierennaam. Weet je een 

dierennaam die met die letter begint? Dan mag je overlopen zonder getikt te worden. 

En anders… ren zo hard als je kan naar de overkant.

Probeer het ook eens met namen van landen. Of automerken. Je kunt het ook spelen 

met een tijdklok. Kun je geen naam noemen binnen de afgesproken tijd? Dan moet je 

ook rennen. 

Je kunt ook spelen met een handicap. Bijvoorbeeld dat je moet huppelen of hinkelen.

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor beweging, snelheid en interactie met andere kinderen. Bij de 

variatiespellen moet je ook goed nadenken over namen en leer je het alfabet. Je 

leert tactiek te bepalen als je kiest waar je het best kan gaan staan. 

Wat heb je nodig?

Voor dit spel heb je niets nodig. Als je het op tijd speelt, heb je een eierwekker of 

andere klok nodig.

Spelen en 
onderzoeken 
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Wie laat de bal het vaakst vliegen?

Beschrijving van de activiteit

Stoepranden speel je met z’n tweeën. Je hebt een straat nodig met aan twee kanten 

(liefst hoge) stoepranden. 

Je gaat tegenover elkaar staan. Ieder achter een andere stoeprand. Degene die aan 

de beurt is, probeert de bal precies tegen de stoeprand aan de overkant te gooien. 

Lukt dit, dan stuitert de bal terug. Je scoort dan een punt. En mag nog een keer 

gooien. Lukt het niet? Dan is de ander aan de beurt. Van tevoren spreek je af bij 

Stoepranden 

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Spelen en 
onderzoeken 

hoeveel punten je wint. Je kunt ook op de helft ruilen van kant. 

Je kunt ook gooien en doorlopen spelen. Raakt de bal de stoeprand en vliegt hij 

terug zonder de grond te raken? Dan rent degene die heeft gegooid naar de bal en 

hem probeert hem te vangen. Lukt dat? Dan mag je gooien vanaf de plek waar je de 

bal hebt gevangen. Als dat niet lukt, gaat de bal weer naar je tegenstander. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de behendigheid. En voor omgaan met winst en verlies. Ook 

leert het je om de veiligheid in de gaten te houden. Door op te letten dat er geen 

voetgangers, auto’s en fietsers in de buurt zijn. 

Wat heb je nodig?

Een bal en een straat met (hoge) stoepranden.
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Scoren met je hockeystick

Maak zoveel mogelijk goals achter elkaar. 

Beschrijving van de activiteit

Ga met je hockeystick en bal tegenover een goal staan. Dit kan een echt goal zijn, 

maar kan ook tegen de muur. Je slaat de bal hard in de goal. Zodat hij er weer uit komt 

rollen. Ben je alleen dan sla je opnieuw. En probeer je zoveel mogelijk goals te maken. 

Ben je samen? Dan sla je om de beurt. Je kunt dan ook punten tellen. 

In het begin mag de bal ook even stil liggen. Of mag je meerdere keren proberen.  

Ben je er goed in? Maak het dan moelijker. Doordat je maar één keer mag slaan  

en de bal niet stil mag liggen. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor behendigheid en concentratie.

Wat heb je nodig?

Een (plastic) hockeystick, een bal en eventueel een goal (als je geen ‘echte’ hockey-

stick hebt, kun je ook een stok gebruiken).

Spelen en 
onderzoeken 
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2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Stoelendans

Stoelendans op verschillende manieren. 

Beschrijving van de activiteit

Zet een aantal stoelen neer. Er is één stoel minder dan het aantal kinderen dat mee-

doet. Je kunt de stoelen in een rechthoek neerzetten. Of in een cirkel. Zet de muziek 

aan. De kinderen lopen, dansen, huppelen of rennen rondom de stoelen. Stopt de 

muziek? Vind dan zo snel mogelijk een lege stoel. Wie geen stoel meer kan vinden, 

doet niet meer mee. Als er een kind minder meedoet, wordt er ook een stoel  

weggehaald. Degene die op de laatste stoel zit, wint!

Probeer ook eens de volgende varianten

•	 Als de muziek stopt, zoekt iedereen een lege stoel. Degene die geen stoel heeft, 

gaat bij iemand op schoot zitten. Het spel gaat verder met alle kinderen, maar 

wel met één stoel minder. Uiteindelijk probeert de hele groep op één stoel te 

zitten.

•	 Wanneer er nog twee kinderen over zijn, dus nog één stoel, leg dan een natte 

spons op de stoel. 

Probeer ook stoelendanstikkertje

De kinderen zitten op stoelen die verspreid door de ruimte staan. Eén kind heeft 

geen stoel en is de tikker. De kinderen die wel een stoel hebben, moeten verplicht 

met elkaar wisselen. Je wisselt door elkaar aan te kijken en dan zo snel mogelijk 

over te lopen. De tikker mag op de vrijgekomen stoel gaan zitten. Of een van 

de overlopers tikken. Ben je getikt? Of heb je geen stoel meer? Dan ben jij de 

nieuwe tikker. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dansen is goed voor motorische ontwikkeling. Je leert omgaan met winst en verlies. 

Moet je bespreken wie er als eerste zat, dan leer je onderhandelen. Ook leer je goed 

luisteren en alert te reageren. 

Wat heb je nodig?

Stoelen en muziek.

Samen
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Jagen, verdedigen, sluipen, tactisch denken en samenwerken.

Beschrijving van de activiteit

De spelers worden verdeeld in twee gelijke groepen. Wijs twee gebieden aan.  

In deze gebieden ben je vrij en kan je niet getikt worden. Beide groepen verstop-

pen hun eigen vlag in hun gebied. De opdracht is simpel. Verover de vlag van een 

andere groep en verdedig je eigen vlag door de tegenstanders af te tikken. Als je 

bent afgetikt, moet je eerst weer terug naar je eigen gebied.

Het spel is afgelopen als de vlag van de tegenstander is geroofd en naar het eigen 

gebied is meegenomen. 

Als het een beetje tegenzit, is de vlag binnen een paar minuten gevonden. Je kunt 

het spel langer laten duren door de vlag uit linten te laten bestaan. Maak tien  

linten vast aan een stok. Per keer mag er maar één lint meegenomen worden.  

De groep die als eerste een kale stok overhoudt, heeft verloren. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

In dit spel zit een wedstrijdelement waardoor de kinderen leren omgaan met winst 

en verlies. Er komt samenwerken en samen spelen aan te pas. Ook moet je over-

leggen over hoe je samen tot het doel kan komen.

Wat heb je nodig?

Een vlag of een stok met linten.

Vlaggenroof

6-8 jaar
8-12 jaar

Samen
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Gooi de ballen in de lucht en probeer ze steeds weer te vangen.

Beschrijving van de activiteit

Bij jongleren gaat het om dingen in de lucht gooien en vangen. Je kunt hiervoor 

ballen gebruiken. Maar je kunt ook beginnen met doekjes of ringen. En als het heel 

goed gaat met (plastic) kegels. 

De uitleg lijkt ingewikkeld. Maar ga het gewoon proberen. Het lukt je vast na een 

tijdje oefenen!

Begin met één bal. Gooi die op met één hand. En vang hem in je andere hand. Blijf 

dit doen totdat je het kan zonder te kijken. Zorg dat de bal voor je blijft en niet te 

ver van je weg is. Gaat dit goed? Dan ga je oefenen met twee ballen. Onthoud dat je 

eigenlijk cirkels maakt met je handen.

Je houdt in allebei je handen één bal. De eerste bal gooi je van de ene naar de  

andere hand. Als deze op het hoogste punt is, gooi je de tweede bal in de lucht. 

Zodra je de bal vangt, gooi je hem gelijk weer op. Let op dat je de ballen niet tegen 

elkaar gooit. Blijf dit oefenen tot je het kan. Lukt het? Begin dan met je linkerhand 

in plaats van je rechterhand (of andersom als je begonnen bent met links).

Nu komt de derde bal erbij… Begin met één bal in je linkerhand en twee in je rech-

terhand. Gooi nu de eerste bal uit je rechterhand. Zodra deze op het hoogste punt is, 

gooi je de bal uit je linkerhand. Vang de eerste bal met je linkerhand. Gooi dan de 

derde bal (uit je rechterhand) zodra de tweede bal op het hoogste punt is. Vang de 

tweede bal in je rechterhand. Gooi dan weer vanuit je linkerhand als de derde bal 

op het hoogste punt is. De derde bal vang je dan weer met links. Nu blijf je elke bal 

Jongleren 

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Spelen en 
onderzoeken 
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gooien zodra de bal uit de andere hand op het hoogste punt is. Je hebt altijd ten 

minste één bal in de lucht. En nooit meer dan één bal per hand vast. 

Vind je het nog lastig? Blijf dan proberen met twee ballen. Of gooi de ballen iets 

hoger, dan heb je meer tijd. 

Je kunt ook andere leuke circusactiviteiten oefenen. Bijvoorbeeld hoepelen,  

een goocheltruc of iets wat acrobaten doen. En misschien daarna wel een  

circusoptreden geven!

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Jongleren is goed voor de motoriek, balans, coördinatie en het doorzettings-

vermogen. Als het lukt geeft dit zelfvertrouwen. 

Wat heb je nodig?

Drie balletjes (heb je die niet, gebruik dan opgerolde sokken). Eventueel ringen, 

doekjes, kegels en andere attributen voor de circusshow.
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Slagbal met waterballonnen 

Spelen en 
onderzoeken 

Spat de ballon uiteen als je hem raakt?

Beschrijving van de activiteit

Slagbal is een sport dat je speelt met een groot team. Maar je kunt met water-

ballonnen oefenen. Als het warm weer is, kun je heerlijk spetteren met water. 

Vul de waterballonnen met water. Bedenk wat je kunt gebruiken als slaghout.  

Dit kan bijvoorbeeld een plastic zandschep zijn. Iemand gooit de waterballon toe.  

De ander probeert hem weg te slaan. Sla je raak? Wie krijgt het meeste water over 

zich heen?

Als er sneeuw ligt, kun je dit ook heel leuk spelen met sneeuwballen. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Naast dat het veel plezier geeft, is dit goed voor de concentratie en oog- 

hand coördinatie. 

Wat heb je nodig?

Waterballonnen en een slaghout. 
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Schateren of rustgevend. Sommige baby’s worden rustig door deze oefening. Maar 

het kan ook zorgen voor een schaterende lach.

Beschrijving van de activiteit

Ga op je knieën op de grond zitten. Zorg dat de baby op je schoot zit met zijn rug 

tegen jouw buik aan. Houd met één hand je baby vast voor zijn borst met zijn armen 

over jouw arm heen. Houd vervolgens met je andere arm zijn buik vast door je arm 

tussen zijn been naar zijn buik te brengen. Hij zit als het ware op je arm. Ga nu 

voorzichtig staan. Kantel je baby voorzichtig naar voren, zodat zijn buik en borst op 

je onderarmen rusten. Beweeg nu je baby heen en weer. 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Baby-yoga is goed voor het evenwichtsgevoel, de hersenontwikkeling en het  

coördinatievermogen. Het kan ook helpen bij krampjes. 

Wat heb je nodig?

Lekker zittende kleding. 

Vliegende baby

0-2 jaar

Levensecht 

Je kunt met yoga beginnen als je kind vier maanden is.
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Krijg jij de ballon op tijd te pakken?

Beschrijving van de activiteit

Je blaast een ballon op. Maar knoop hem niet dicht. Op de plaatsen… laat de ballon 

los. Hij vliegt dan alle kanten op. Probeer de ballon te pakken voordat alle lucht eruit 

is. Met meerdere kinderen kun je er ook een wedstrijdje van maken. Wie heeft de 

ballon als eerste te pakken?

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het is goed voor de motoriek om achter de ballon aan te rennen. En voor de  

concentratie om goed op te letten wanneer de ballon wegvliegt. Je leert omgaan 

met teleurstelling als je de ballon niet te pakken krijgt.

Wat heb je nodig?

Ballonnen.

2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar

Pak die ballon!

Spelen en 
onderzoeken 

Is er een kind dat altijd verliest? Geef dit kind 

dan extra aandacht door hem of haar een taak 

te geven. Laat dit kind bijvoorbeeld de ballon 

loslaten. 
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4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar

Touwtje springen

In spin, de bocht gaat in...

Beschrijving van de activiteit

Touwtje springen kun je alleen doen, met twee of drie kinderen of met een grote 

groep. 

Alleen

Alleen touwtjespringen doe je met een touw van ongeveer twee meter lang. Je kunt 

met twee voeten tegelijk springen. Maar ook ‘lopend’, met één voet tegelijk. Hierbij 

kun je zelfs vooruit lopen. Je kunt ook proberen om bij elke sprong het touw twee 

keer rond te draaien.

Met twee of drie kinderen

Dit doe je met een touw van vijf tot tien meter lang. Twee kinderen draaien het touw 

rond. De derde springt in het midden. Zijn er maar twee kinderen? Bind dan één uit-

einde vast aan bijvoorbeeld een paal of boom. Dit doe je op de hoogte van je heupen. 

Met een groep kinderen

Twee kinderen draaien het touw rond. De andere kinderen gaan in een rij staan.  

En springen één voor één in het draaiende touw. Je springt er na één keer springen 

ook weer uit. Hierbij zing je het liedje:

In spin,

de bocht gaat in,

uit spuit,

de bocht gaat uit.

Je kunt ook met zoveel mogelijk kinderen tegelijk in het touw gaan springen.  

Hoeveel kinderen passen erin?

Variant voor een groep kinderen: met twee touwen

Twee kinderen draaien twee touwen rond. Ze houden in elke hand een touw vast. 

De touwen draaien tegen elkaar in. En springen maar…

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Dit spel is goed voor de motorische ontwikkeling, behendigheid, samenwerken en 

timing. 

Wat heb je nodig?

Een of meerdere springtouwen in verschillende lengtes.

Samen
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Wie hinkelt het beste door het slakkenhuis?

Beschrijving van de activiteit

Teken met stoepkrijt een groot slakkenhuis met vakken. Je kunt deze nummeren als 

je wilt. Maak hem zo groot als je zelf leuk vindt. Dit is de hinkelslakbaan. Hinkel om 

de beurt het patroon rond naar het midden. Stap niet op de lijnen! In het midden 

mag je met twee benen rusten. Hinkel er dan weer uit. Is dit gelukt? Dan mag je in 

één van de vakken de eerste letter van je naam schrijven. Dat vak is je huis. Daar 

mag je rusten of van been wisselen. Alle andere spelers moeten over jouw vak heen 

hinkelen. Elke speler mag zijn letter in een vak zetten voor iedere keer dat het lukt 

om door het slakkenhuis te hinkelen. Het wordt zo steeds lastiger om door het  

slakkenhuis te hinkelen. Wie houdt dit het langst vol?

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Beweging, motoriek, behendigheid, concentratie, plezier in de ‘chaos’. En het is goed 

voor het evenwicht.

Wat heb je nodig?

Stoepkrijt.

Hinkelslak

4-6 jaar
6-8 jaar

8-12 jaar Samen
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Het voelt zacht en het is glad en papa gebruikt het ook… scheerschuim!

Beschrijving van de activiteit

Kinderen leren spelenderwijs te bewegen en te voelen. Het zachte, romige gevoel is 

voor kinderen een echte ontdekkingstocht. Leg het scheerschuim op een spiegel of 

op gekleurd papier. Voel met je vingers, teken en schrijf! 

Je kunt leuke variaties maken door:

•	 auto’s toe te voegen om bijvoorbeeld een autowasstraat te maken;

•	 verf toe te voegen voor een kleurtje;

•	 voor grotere kinderen kun je met scheerschuim een buikschuifbaan maken op 

een groot zeil.

Hee, nu ruik ik net als papa! 

0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar Levensecht 

Wat levert het op voor de ontwikkeling?

Het materiaal stimuleert vooral bewegen en gevoel. Ze ontdekken dat scheerschuim 

nat en heel zacht is. Het is een fijn gevoel en kinderen hebben er plezier in.

Wat heb je nodig?

Scheerschuim, eventueel een spiegel en verf of autootjes.
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Over de SWKGroep

Stichting SWKGroep is een toonaangevende onderneming in kinderopvang en 

buurtwerk in Nederland. In onze visie kan het beter in kinderopvang, onderwijs, 

zorg en welzijn. Voor kinderen, hun ouders, bewoners in de wijk en voor de  

branches. Vanuit deze visie ontwikkelen wij eigentijdse concepten. En we  

brengen deze in de praktijk. Alle organisaties binnen de SWKGroep hebben een 

maatschappelijke doelstelling. Eigen bedrijfsnaam en unieke bedrijfskenmerken 

blijven bestaan. Wij investeren in eigen kracht. Door het delen van elkaars  

kennis, ervaring en netwerk. Onze werkwijze is innovatief, kostenefficiënt, 

 sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking.

Colofon
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Projectbegeleiding & eindredactie: afdeling Marketingcommunicatie SWKFacet
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