
HOLDERDEBOLDER. ROLLEND EN BOLLEND MATERIAAL 

KLEEDJE/AANBRENG 

De gebroeders Karamazov zijn twee dynamische kerels. Het moet altijd vooruitgaan, hoe sneller hoe liever. Als het maar rolt 

en bolt! Deze heren zitten dan ook bijna nooit stil!  

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   

Knikkers, (kartonnen) buizen, ballonnen, zwembadje, laken, kleuterfietsjes, bolder-, winkel-, of stootkar, waardevol 

kosteloos materiaal, PVC-buizen, knutselmateriaal ... 

SPEELIMPULSEN           

Spelen met knikkers en (kartonnen) buizen:                                                                                                                          

een knikker in de buis laten glijden, met meerdere buizen één grote knikkerbaan maken, zoveel mogelijk knikkers in één 

buis, vanop afstand een knikker in de buis proberen gooien, ...         

Spelen met ballonnen:                                                                                                                                                               

Maak een ballonnenbad. In plaats van een ballenbad, vul je een zwembadje helemaal met ballonnen. Je kan erin 

ballonvolleyballen, een ballon zo lang mogelijk in de lucht houden, ballonzwemmen, en knalpret verzekerd! Je kan er ook 

een groot doek over leggen en je hebt een ballonnenbed! Je kan ook een dekbedovertrek of slaapzak opvullen, zo kunnen de 

kleuters het bed overal mee naartoe zeulen, bijvoorbeeld om de slapende reus tijdig op te vangen als hij weer eens in slaap 

valt.                                                            

Kleuterfietsjes:                                                                                                                                                               

Laat de kleuters eerst vrij crossen met de fietsen. Hier en daar kan je een hindernis plaatsen (bijvoorbeeld een plank 

vastgemaakt op een buis of stevige rol als wipplank, scherpe bocht, slalom, tunnel met pvc buizen met donkere plastiek, 

friemelgordijn met stroken plastiek aan de ingang, rond punt, Je kan ook een parcours afbakenen met autobanden of balen 

stro. Stimuleer de kleuters om het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Maar forceer kleuters niet. Zorg ervoor dat ze niet 

moeten meedoen met je parcours. Een begeleider kan zich ook verkleden als politieagent en het verkeer regelen, andere 

kleuters kunnen daarna ook overnemen. Je kan ook een stuk tuinslang vastmaken aan een oud olievat en kinderen stimuleren 

om te komen tanken. Een garagist duikt op, bij het tankstation kan je ook je fiets (laten) repareren (eventueel fiets op een 

verhoog plaatsen om eronder te kunnen werken). Je kan de fietsjes versieren of er een echte race fiets van maken. Dan de 

carwash in: de fietsen wassen met zeepsop, afspoelen met de tuinslang en daarna drogen in de zon.  

Spelen met een bolder- winkel of stootkar:                                                                                                                     

Met PVC-buizen, karton, waardevol kosteloos materiaal en een likje verf kan je deze karren ombouwen tot een vliegtuig, een 

vuilniswagen, een huifkar, een autobus, een taxi, een trein, een formule-1-wagen, een ziekenwagen ... Deze wagens zijn op 

hun beurt dan weer aanleiding voor een fantasiespel. Met verkeerskegels kan je bijvoorbeeld de start- en landingsbaan 

maken voor het stootkarvliegtuig. “Zijn alle passagiers mee? Heeft iedereen een valies? Nee? Vlug één maken! Wie wordt de 

piloot? Controle, mogen we vertrekken? Opstijgen! Waar vliegen we eigenlijk naar toe?” Of stimuleer de kleuters met vragen. 

“Wat heeft een vliegtuig nodig om te kunnen vliegen? Hmmm, wie zit er allemaal in het vliegtuig?”. Of speel een passagier 

die graag wil vertrekken maar niet lukt. “Hoe zou dit komen?” 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Hou voor ogen dat niet alle kleuters even zot zijn van ballonnen. Geef deze kleuters dan ook even tijd om te wennen, speel 

samen om de drempel te verlagen.  

Bij het parcours moet je de hindernissen maar geleidelijk aan toevoegen, zo krijgt iedereen de kans om ze op z'n gemak te 

proberen. Zorg ervoor dat de politieagent niet te ver gaat in z'n rol, anders is de lol ervan af. Laat de kleuters zeker toe om 

naast jouw impulsen hun eigen activiteiten te ontwikkelen. Dwing hen niet om in het 'keurslijf' van je activiteit te stappen. 

Integendeel, speel ook in op hun impulsen en laat de kleuters jou eens 'regisseren'. Wanneer je stimulansen geeft aan de 

kleuters, probeer dit zo open mogelijk te doen. Niet met ja/nee, omdat je hen op die manier niet verder brengt in hun spel. 

Maar: “wat zouden we nodig hebben? Hoe zou jij dat doen? ...” 

Test ook even uit of wat je maakt haalbaar is voor een kleuter.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

