
KNUFFELSPELEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Twee knuffelberen komen aan op het speelplein. Ze zijn het moe om altijd te slapen en hebben zin in 

actieieieieieieieie à en ze hebben horen zeggen dat je die op het speelplein altijd kan vinden. Gogogo. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Inkleding: je kan kiezen voor een paar handpoppen of je hijst je in een knuffelberenpak 

Basis: een berg knuffelberen 

Extra: camera, verf, touw, stokken, tape, lakens, rollend materiaal, wasmiddel en 'baddekes', naaigerief, 

superlijm, karton, speeltuin, ... 

SPEELIMPULSEN           

Knuffelspeed: maak van de knuffels een reuzetotem bv. 1 m hoog. Maak de kaartjes van junglespeed in het 

groot na (bv. A4 à A3 formaat). Ga in een grote cirkel rond de totem staan. Elke speler legt een stapeltje 

kaarten gedekt voor zich. Beurtelings draait elke speler een kaart om. Wanneer er twee dezelfde motieven 

gedraaid worden proberen de twee spelers om ter eerst de totem te bemachtigen. Junglespeed in het groot 

dus. 

 

Painted by knuffels: doop de knuffels in de verf en smijt ze naar een groot wit laken, of maak penselen door 

één of meerdere knuffels aan een stok te tapen (schilderen met één oortje van een knuffel of aan een pvc-buis 

van 3 m geeft weer iets extra's), of geef elk kind een geheime missie (bv. linker elleboog, voorhoofd, nek, ...) 

en een knuffel om in de verf te dopen à elk kind probeert zijn eigen missie zo vaak mogelijk te bereiken en 

anderen te verhinderen om hun missie te volbrengen 

 

Uitdagingen: hoeveel knuffelberen passen er in een auto, bruine zeep op een grote plastiek en dan door een 

muur van knuffels glijden, met je go-cart in een muur van knuffels rijden, je knuffel zo ver mogelijk 

wegschieten met een katapult, om ter meeste knuffels onder je t-shirt steken, zo veel mogelijk knuffels in een 

speelgoedcamion van een berg laten rijden (hoeveel zitten er onder aan de berg nog in de camion?), ... 

 

Olympische spelen: kogelstoten, hink-stap-springen (je knuffel 2 keer laten botsen, wie zijn knuffel ligt het 

verste bij de 3de bots), hamerslingeren, hoogspringen, hockey met een knuffel. 

 

Adoptiebureau waarbij de kinderen moeten bewijzen dat ze goed voor de knuffel kunnen zorgen bv. wassen in 

een baddeke, aankleden, slapen leggen en verhaaltje vertellen. 

 

Maak je eigen knuffel: naai het hoofd van de ene knuffel op de romp van een andere en geef nieuwe poten. 

Met wat oude kleren kan je ook nog voor de gepaste outfit zorgen voor de knuffelmodeshow. 

 

Your knuffel is a moviestar: schrijf een scenario voor een kortfilm waar in je knuffel het hoofdpersonage is en 

filmen maar. Je kan ook kiezen voor een stop-motion film waarbij foto's worden genomen die snel na elkaar 

worden afgespeeld. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Ben je op zoek naar een massa knuffelberen, contacteer dan zeker een kringloopwinkel in de buurt. Er liggen 

vaak niet veel knuffels in de winkel maar achter de schermen staan er vaak massa's die voor een zacht prijsje 

weg kunnen (enkele euro's voor het volume van een vuilniszak) 

Spreek op voorhand af of de kinderen de knuffels al dan niet mee naar huis mogen nemen. 

Laat je kinderen zelf knuffelberen meebrengen, dan houd je er best rekening mee dat ze er aan gehecht zijn 

(de knuffels kapot knippen kan dan bijvoorbeeld nogal gevoelig liggen). 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

