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Spelletjesbundel voor kinderen en hun ouders

1

spelletjes voor de allerkleinsten: 0 tot 12 maanden

Rondleiding in eigen huis
Baby’s hebben nabijheid nodig, toch zijn ze ook nieuwsgierig en 
ontdekken ze graag nieuwe dingen. Neem je baby op je arm en 
geef hem een rondleiding door jullie huis. 
Ga alle kamers langs, loop door de tuin of ga voor het raam staan. 
Vertel wat er allemaal te zien is. Jouw stem zorgt voor vertrouwen 
bij je baby en versterkt de verbinding tussen jullie tweetjes. 

Baby- achtbaan
Vanaf ongeveer 6 maanden kan je baby zijn 
hoofd omhooghouden en is hij volop aan het 
oefenen om controle te krijgen over zijn bovenlijf. 
Deze oefening helpt je baby om zijn grove 
motoriek te verbeteren.

Leg je baby op een kussen. Houd je baby bij de 
heupen vast en rol je kindje zachtjes naar voren 
en achteren. 

Frances (5m.) en papa Tom

Lekker samen jammen
Maak samen muziek. Laat je baby zien dat je 
geluid kan maken door met je handen of een 
houten spatel op potten en pannen te slaan. 
Je kan ook deksels en doosjes gebruiken.

Je kan lekker samen jammen of er een liedje 
bij verzinnen.

Op deze manier ontdekt je kind dat zijn bewe-
gingen geluid kunnen maken. Laat ook eens 
zien en horen dat grote pannen een ander ge-
luid maken dan kleine bakjes: dat is (te) gek.

Siebe (2j8m.) en Nöe (8m.)

hechting 
tussen jou 
en je baby

coördinatie
kracht

grove motoriek

fijne motoriek
oog-handcoördinatie

oorzaak-gevolg

Omdat we in de paasvakantie thuis moeten blijven en de spanningen hoog op kunnen 
lopen, heeft de Gekkoo Speelgoedbende deze spelletjesbundel uitgewerkt voor 
kinderen (van 0 tot 12 jaar) én hun ouders. Spelen werkt immers ontladend en 
ontspannend. Op deze manier hopen wij jullie op een leuke manier te stimuleren om 
met jullie kindje(s) samen te spelen. 

Samenspelen is leerzaam
Spelen draagt bij tot de ontwikkeling van je kind. Via spel leert je kind zichzelf, de 
ander en zijn omgeving beter kennen. Door het samenspelen wordt de fantasie van je 
kind geprikkeld en blijft je kind nieuw spelgedrag ontwikkelen. 
Samenspelen bevorderd ook de relatie tussen jou en je kind. Enkele tips om het 
spelcontact tussen jullie te verbeteren: 

 Kies een rustig moment uit.
 Speel in op wat je kind interessant vindt om te doen.
 Sluit aan bij het spelniveau van je kind, maak het spel niet te moeilijk.
 Hou plezier in het spelen, het gaat heus niet om het winnen!

Spelletjes voor iedereen
Alle activiteiten in deze spelletjesbundel kunnen binnenshuis gespeeld worden en zijn 
uit te voeren met spulletjes die je in huis hebt of die je tijdens een wandeling 
vindt in het park: (kranten)papier, plakband, verf, potloden, plastic flesje, bolletje 
wol, takken, dennenappels, enzovoort. Je hebt geen tuin, printer of speciaal knut-
selmateriaal nodig! 

Wij hopen dat jullie je helemal kunnen uitleven met de spelletjes in deze bundel. 
Veel plezier! 

Deel jij ook je foto’s op sociale media met #Gekkoospeelgoedbende?
Ontvang je graag onze nieuwsbrief met tal van tips over spelend leren, 
de spelontwikkeling van kinderen en nieuwtjes over speelgoed? Schrijf je dan hier in. 
Je kan ook lid worden van onze Facebookgroep.

Heb je vragen dan kan je deze stellen aan Celine 
(projectmedewerker Speelgoedbende): 03 369 26 56, speelgoedbende@gekkoo.be.

https://www.gekkoo.be/activiteiten/speelgoedbende
https://kindervreugd.us17.list-manage.com/subscribe?u=9e3d9186b33c9bf454659aea6&id=b85aa60425
https://www.facebook.com/groups/1097778983940206/?source_id=1930682950482737


Verkleedfeestje met je baby
Verzamel alle hoeden en mutsen die je in huis hebt. 
Zet de hoeden en mutsen om de beurt op je hoofd. Je 
baby vindt dit vast heel grappig.

Laat je baby de hoed of muts van je hoofd pakken en 
weer op je hoofd zetten. Of zet de hoed of muts op je 
baby’s hoofd en kijk of hij het er zelf af kan pakken. 

spelletjes VOOR DE KLEINTJES (12 tot 24 maanden)

Hou een muziekconcert met zelfgemaakte rammelaars
Neem een lege plastic fles en wat ongekookte 
pasta of rijst. Laat het flesje eerst goed drogen 
en vul het daarna met de pasta of rijst. De ho-
eveelheid van de pasta of rijst hangt af van de 
kracht van je baby. Is je baby al wat sterker, doe 
dan wat meer rijst in het flesje. Pak allebei een 
instrumentje… wat een concert! 

Sokken sorteren
Laat je kindje de sokken uit de was sorteren. Welke 
sokken horen bij elkaar? 

Samen Tekenen
Maak samen met je kindje een kunstwerk. Op die 
manier help je je kind zijn fijne motoriek te ver-
beteren. Vertel je kindje met welke kleuren hij alle-
maal heeft gekleurd. Zo leert hij de namen van de 
kleuren kennen. 
Dit is de start van jullie mooie collectie kinderteke-
ningen.

hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen...
Met dit spelletje help je je kind zijn eigen lichaam ont-
dekken. Ga tegenover je kindje zitten en zing het liedje: 

“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”.

Raak het lichaamsdeel dat je zingt met beide handen aan, 
bij jezelf of bij je kindje. 
Zing eerst langzaam totdat je kindje gewend is aan dit 
nieuwe spelletje. Daarna kan je het tempo wat versnellen. 

motoriek
dieptezicht

oorzaak-gevolg

grove en fijne 
motoriek

ritmegevoel

pengreep
herkennen van 

kleuren

lichaamsbeleving
herkennen van 
lichaamsdelen

Otis (3j.), Pippa (7m.) en mama Jepke

Livia (22m.) en mama Karen

fijne 
motoriek
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Ruben (2j.)

Juliet (2j.)



Doe de r-o-b-o-t
Jij speelt eerst de robot. Beweeg je als een echte robot door de kamer en doe een 
robotstem na. Laat je kindje vervolgens op een lichaamsdeel drukken en doe 
daarna iets geks. Bijvoorbeeld als je kindje je arm aanraakt, kan je iets geks met 
je arm doen zoals zwaaien. Zo leert je kleintje dat wat hij doet (jou aanraken) een 
gevolg heeft (jij gaat bewegen). 
Vertel wat je kindje aanraakt, bijvoorbeeld ‘dat is mijn neus’. Zo leert je kind de 
verschillende lichaamsdelen kennen. Eens je kind het spelletje doorheeft, kan je 
kindje de robot zijn. 

Maak een natuur-kunstwerk 
Ga samen naar buiten en verzamel allemaal 
dingetjes uit de natuur. Je kan takjes, blaadjes, 
dennenappels, besjes,… gebruiken. Plak alles op 
een groot papier en versier met verf of glitters. 

Je kan ook een kijkdoos maken. Maak een gat in 
een schoendoos. Versier de doos binnenin. Kijk 
door het gaatje naar jullie kunstwerk. 

Organiseer een basketbalwedstrijd 
Organiseer binnen een basketbalwedstrijd met een opgerolde 
sok en een wasmand of emmer. 

Maak zelf een vormenpuzzel 
Dit spelletje is een goede voorbereiding op het 
leren puzzelen. Zoek een paar voorwerpen uit. 
Plaats het voorwerp op een papier en teken met 
je pen er omheen. Zoek samen uit welk voorwerp 
bij welke vorm hoort . 

Bouw een hut in huis 
Bouw een hut met alles wat je in huis kan vinden: 
lakens, dekens, kussens, matrassen, stoelen, taf-
els,… Je kan heel gemakkelijk en snel een kamp 
maken door een groot laken over de eettafel te 
hangen.
Met wasknijpers kan je lakens vastmaken. 
Kruip samen in de tent en vertel 
een verhaal of lees een boekje voor.

Bel elkaar op  
Teken op karton een telefoon. Kleur of schilder deze samen 
in. Knip of snijd met een breekmes de telefoon uit het kar-
ton. Bel naar elkaar. Doe een babbeltje. Vertel hoe je je 
voelt. Ben je gespannen? Voel je je verdrietig of bang? Voel 
je je moe of enthousiast? Kijk je naar iets uit? Vraag je 
kindje ook naar zijn gevoelens of gedachten. “Wat vind jij er 
van om te telefoneren? Hallo, wie ben jij?”, … Op deze 
manier leert je kind over zichzelf vertellen.    

actie-reactie
fantasie 

fijne motoriek
fantasie

fijne motoriek
herkennen van 

vormen

grove motoriek
fantasie

Na het puzzelen kan je de 
puzzel nog als kleurplaat 

gebruiken! 

Maak meerdere telefoons 
en voeg ook papa, broer, 
… aan het gesprek toe.

Lees in de hut 
een verhaaltje voor.

Ruben (2j.)

Agim en Roos (6j.)

Juliet (2j.)
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Livia (22m.)



spelletjes VOOR GROTE kinderen (3 tot 12 jaar)

Samen wens-bloemenkaartjes maken 
Schrijf elkaar, je familie of vriendjes een briefje met een 
lieve boodschap of wens op. 
Ga samen in het park bloemetjes plukken. Steek de 
bloemetjes tussen een dik boek en laat ze uitdrogen. 
Vouw papier op tot een kaartje en plak de gedroogde 
bloemetjes hierop. 
Je kan een kaartje naar iemand sturen om te laten weten 
dat je aan hem denkt. Of wanneer je kind kan schrijven, 
kunnen jullie elkaar een briefje schrijven met een lieve 
boodschap op. 

Maak en speel memory
Knip een papier in even grote, vierkante stukken. Neem 2 vi-
erkante stukken en teken op beide stukken dezelfde tekening. 
Bijvoorbeeld, twee keer een zon. Kan je 
kindje nog niet zelf tekenen, laat hem dan jouw tekeningen 
inkleuren. Herhaal dit tot je geen stukken meer over hebt. 
Leg de plaatjes omgekeerd op de tafel of op de grond. Probeer 
om de beurt het juiste paar te vinden. Heb je dezelfde plaatjes, 
dan mag je deze houden. Heb je niet 
hetzelfde plaatje, leg deze dan omgekeerd terug. Dan is de 
ander aan de beurt. 

Speel een spelletje Pictionary 
Teken iets op papier. Laat je kind raden wat jij 
hebt getekend. Kan je kind al tekenen, 
wissel dan af. Nu is het jouw beurt om te raden 
wat je kind getekend heeft.
Plezier verzekerd!

Picknick in de living 
Maak samen een picknick: groentjes snijden, fruit 
wassen,… Of bak samen koekjes of een cake en 
picknick gezellig samen in huis. Leg een laken of 
dekentje klaar, wat kussens, eventueel een tipi-
tent,… Maak het gezellig en laat het smaken.

Door samen in de keuken aan de slag te gaan of 
een cake te bakken stimuleer je de sensorische 
prikkels. Een leerrijke ervaring en het 
eindresultaat is natuurlijk helemaal de max.

Je kan ook een geheugenspelletje bij de picknick 
spelen. Vertel wat je in je picknickmand hebt 
ingepakt en noem vervolgens het voorwerp van 
de eerste persoon en ga zo het rijtje af. 
Bijvoorbeeld: “Ik heb mijn picknickmand een 
komkommer ingepakt.” Dan zegt de volgende “ik 
heb in mijn picknickmand een komkommer én een 
… ingepakt”, enzovoort.  

Speel 'wat ben ik’
Laat je kind zijn lievelingsdier uitbeelden en probeert te 
raden wat hij is. Geraden? Wissel dan af.

Maak je eigen puzzel 
Schilder of maak een tekening op karton. Knip deze in 
vormen en maak samen jullie eigen puzzel. 

fijne motoriek
taal-

ontwikkeling

concentratie
geheugen

taal-
ontwikkeling

senso-
motorische 

ontwikkeling

ruimtelijk inzicht
problemen oplossen
oog-handcoördinatie

Je kan ook een 
foto gebruiken

Lucy (9j.)

Ceres (5j.) en papa Jonas

Warre (4j.) en papa Johan

Mattis (5j.), mama Celine en Juliet (2j5m.)

Siebe (2j8m.) 
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Rosie (5j.), 
Annie (18m.) 
mama Naomi



Pimp je eigen paasboom  
Maak samen een paasboom. Ga op zoek in het park 
naar een mooie tak. Schilder deze in verschillende 
kleurtjes. Je kan de tak versieren met alles wat je 
wil: slingers, hangertjes, … 

Je kan er geschilderde eitjes in hangen: maak in 
het ei boven- en onderaan een klein gaatje met een 
spijker door de spijker er voorzichtig in te draaien, 
blaas vanboven in het ei, zodat het ei er langs onder 
uitkomt. Nadien kan je door de gaatjes een (ijzer)
draadje steken om een lus te maken.

Ook kan je er kralen in hangen. Rijg parels aan een 
touwtje of ijzerdraad en hang ze in de boom. Niet 
alleen staan deze parels prachtig in de boom, ook 
oefen je zo de fijne motoriek van je kind.  

Start samen de dag met de zonnegroet 
Yoga helpt je om je hoofd leeg te maken en te 
ontspannen. Dit is ook zo voor kinderen. Bovendien 
worden jullie er beide lening en fit van.
 
De zonnegroet is een klassieke yoga-oefening die uit 
12 stappen bestaat. Deze oefening zorgt voor 
circulatie, spierkracht, soepelheid en het versterkt je 
concentratie en geestkracht. 
Het is de bedoeling dat je de houdingen met aandacht 
en controle uitvoert. In het begin kan het best zwaar 
zijn, maar als je vaker doet wordt het steeds 
natuurlijker en fijn.

Maak een (zelf)portret 
Leg een groot vel papier of karton op de vloer. Maak het papier 
met tape aan de grond vast. Zo vermijd je dat het papier 
verschuift. Teken elkaars lichaam op het papier/karton door 
met een potlood langs het lichaam te tekenen. Kleur elkaars of 
je eigen portret in. Je kan waskrijt, potloden of verf gebruiken. 
Je kan ook een keukensponsje gebruiken bij het schilderen. Dat 
zorgt voor leuke kleurschakeringen. 

Maak een mummie-familiefoto  
Gelijkaardig aan het vorige spelletje maak je van 
iedereen een tekening op papier. Maak met wc-papier 
mummies van jullie tekeningen. Hang de tekening op en 
je hebt een echte mummie-familiefoto! 

Ga kamperen 
Kampeer binnen: zet een tentje op en slaap allemaal lekker gezellig samen in de 
tent. Heb je geen tent? Leg alle matrassen in de living en maak er een gezellige 
sleep-over van. 

Speel vormentwister 
Op een behangrol of een aantal grote vellen papier maak je 
een soort twisterveld met diverse kleuren en vormen. 
Geef elkaar vervolgens de opdracht om ergens op te gaan 
staan. 
Gebruik je armen en benen.
Bijvoorbeeld: “zet je linkerarm op het rode hartje en je 
rechterbeen op de gele driehoek.”

Dit spelletje zorgt gegarandeerd voor plezier. En het is ook 
zeer leerrijk. Kinderen leren vormen en kleuren kennen. 
Voor de allerkleinsten kan je de driehoek 
een hoedje noemen en de rechthoek een blokje noemen. 
Dat is voor de kleintjes gemakkelijker om te herkennen en 
te onthouden.                                              

Verzin samen een verhaal 
Schrijf samen een verhaal. De een zegt enkele 
zinnen en de ander vult aan. 
Je kan dit verhaal neerschrijven en er tekeningen 
aan toevoegen.

fijne motoriek
oog-handcoördinatie

fantasie

lichaams- en 
zelfbewustzijn

taal-
ontwikkeling

fijne 
motoriek

motoriek
creatief denken

motoriek
herkennen van 

vormen en kleuren

Benoem de vormen met 
woorden die de 

kleintjes kennen!

Noah (3j5m.) en Axelle (2j.) 

Mattis (5j5m.) & Juliet (2j5m.)

Je kan ook touw rond de 
boom spannen, zoals bij de 

mikadostokjes.
Heb je geen aarde in huis, 

dan kan je propjes 
krantenpapier gebruiken.  
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Mattis (5j5m.) & Juliet (2j5m.)



Speel een tornooitje ballonnentennis 
Voor dit spelletje heb je enkel een vliegenmepper en wat ballon-
nen nodig. 
Blaas de ballonnen op en mep de ballon met de vliegenmepper 
naar elkaar toe. 

Of maak je eigen tennisrakketen.
Maak je eigen tennisrakketen door een stokje vast te maken aan 
een kartonnen bordje. Je kan ook een lepel vastmaken aan een 
stuk uitgeknipt karton. Of het racket volledig uit dik stevig kar-
ton knippen,… er zijn tal van mogelijkheden. Nu kan je met een 
ballon of zacht balletje binnenshuis tennissen.

Samen ringwerpen 
Maak ringen van karton of papieren bordjes. Je kan rin-
gen uit karton knippen. Of de randen van een kartonnen 
bordje uitknippen. Schilder of versier de ringen.
Plaats een rolletje keukenpapier op de grond en probeer 
de ringen om de beurt over het rolletje te gooien. 

Je kan ook een paar flesjes vullen met zand of water, 
waar je de ringen over kan gooien. 
Het flesje dat dichtbij staat telt 2 punten, eentje verder 
5 punten, nog een verder 10 punten enzovoort…

Gooi en vang! 
Met een plastic fles en een prop kun je een superleuk gooi-en-vangspelletje 
maken. 
Snij het onderste van een plastic fles weg. Plak er tape overheen om de 
vingers van je kind te beschermen tegen de scherpe randjes. Versier samen de fles. 
Laat je kind een prop maken van krantenpapier en windel deze in met tape of plak-
band, zodat het propje goed samenblijft. 
Wissel elkaar af met gooien en opvangen. 

Maak een auto- of ballenparcours 
Voor dit spelletje heb je wat papier, tape en een paar 
ballen of autootjes nodig. 
Maak tunneltjes op de grond, door het papier gebogen 
op de grond vast te maken met plakband. Maak een par-
cours en rol het balletje of de   
auto naar elkaar, door het tunneltje, toe.  

Speel een partijtje mini-golf 
Hierboven staat beschreven 
hoe je tunneltjes kunt mak-
en met papier en tape. Je 
kan dezelfde tunneltjes ge-
bruiken om mee te golfen. 
Heb je geen stick? Niet erg, 
met een soepepel of een 
plumeau kom je ook een 
heel eind.

Maak je eigen mikado 
Op een vrij eenvoudige manier kun je zelf 
een maxi-mikado maken. 
Trek het bos in, op zoek naar takken: het 
liefst van dezelfde lengte of breek de takken 
op dezelfde lengte.

Dan bind je verschillende kleuren touw of 
tape aan de takken. Ieder kleurtje heeft een 
andere waarde. Vervolgens laat je de takken 
vallen. Om de beurt probeer je één voor één 
een tak te pakken, zonder dat de andere 
takken bewegen. 

Is dat gelukt dan mag je de tak houden. 
Bewegen de takken? Dan gaat de beurt naar 
de ander. 

Een gezellig spelletjes maar bovendien han-
dig om de fijne motoriek en het tellen te 
oefenen.

motoriek
oog-hand-
coördinatie

grove
motoriek

oog-hand- 
coördinatie

grove
motoriek

oog-hand-
coördinatie

motoriek
creatief denken

tactisch denken 
en redeneren

oog-handcoördinatie

 Breid je parcours uit met al 
wat je maar kan bedenken; 

treinsporen, legoblokjes, 
autowegen,…

Werk met punten en laat 
je kind uitrekenen 

hoeveel punten het heeft
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Noah (3j5m.) 
en papa Nick

Collin (5j.), Rowan (2j.)

Siebe (2j8m.) 

Otis (3j.)

Midas en Ragnar (3j.)

Juliet (2j.), Kamiel (4j.) 
en papa Jasper

Mattis (5j.) 
en papa Pieter



Bespreek nadien hoe jullie 
je voelen: vond je het 

vliegen spannend? Was je 
bang? Ben je ontspannen 

of net gespannen? 

Doe aan mindfulness met je kind: Yoga
Mindfulness ontspant, het maakt 
je hoofd leeg en helpt om rustig te 
worden. 

Ga op je rug liggen, op een matje 
of vloerkleed. 
Je kindje gaat voor je staan en legt 
zijn bovenlichaam op jouw onder-
benen.
Pak elkaars handen stevig vast.
Til je kindje met je benen omhoog 
totdat je lichaam een ‘Z’ is.
Laat elkaars handen los, en kijk… 
wie vliegt daar in de lucht? 

MASSAGE-oefening: Brood bakken
Laat je kind zitten of liggen op zijn buik. Terwijl je de rug van je kind masseert, lees 
je volgende tekst voor:

Tarwe dwarrelt in de kom (VINGERS TIKKEN OP RUG).
Ik stop er gist en een snufje zout bij (PLUKKEN).

En giet er een scheutje olie bij en een flinke plens water (STRIJKEN).
Ik roer alle ingrediënten door elkaar (HANDEN MAKEN CIRKELS).

En ga nu het deeg kneden (KNEDEN).
Ik stop het deeg in de oven (HANDEN RUSTIG OP RUG LEGGEN).

Wat ruikt dat lekker… Ting! Het brood is klaar. Mjam!
Ik eet een heerlijk stukje vers brood eten (PLUKKEN).

Klaar? Wissel van rol. Je kindje kan nu jou masseren. 

MEDITATIE-oefening: Waterval
Laat je kind zijn voeten iets uit elkaar zetten, met de armen langs het lichaam. 
Lees volgende tekst voor: 

“Doe je ogen dicht, leg je handen op je buik en voel hoe je staat. 
Adem 3x rustig in en uit… Stel je voor dat je in de jungle onder een waterval staat. 

Vanaf je bootje hoorde je het water al tegen de rotsen kletteren. 
Voel hoe je voeten stevig op de koele rotsen staan. 

Het water van de waterval stroomt over je hoofd, je schouders, je armen, je buik… 
en langzaam verder naar beneden tot aan je tenen. Alle nare gedachtes, spanningen, 

verdriet en pijn worden meegenomen door het water van de waterval. 
Adem nog maar een keer diep in… en diep uit…en voel je helemaal rustig worden”.

Na een aantal minuten, zeg je:
 “Nu mag je langzaam weer je vingers en je tenen bewegen. Wrijf maar lekker even 
over je gezicht en maak een reuze gaap! Doe langzaam je ogen open. Daar ben je 

weer!”

Ga samen op ontdekkingstocht
Om je kinderen te laten kijken naar de natuur en hen 
niet te vervelen, kan je een natuur-speurtocht doen. 
Teken samen enkele dingetjes uit de natuur en kleur 
deze in. Denk aan: een dennenappel, een eikel, blaad-
jes, bloemen, vogels, bomen, gras, een veer, vlinder, 
vogelnestje, stok, besjes,... Op het internet vind je 
ook leuke zoekopdrachten. Hier kan je er enkele 
downloaden en afprinten. Plak het papier van de 
zoekopdracht op een stukje karton, dat is handiger 
voor de kindjes om vast te houden.

Vliegertje-prik  
Maak van een oude krant een rooster door er 
verschillende gaten in te maken. 
Een cirkel maak je gemakkelijk door het papier te 
vouwen en dan met een schaar een knipje te maken. Nu 
kan je met je schaar in het knipje een cirkel knippen. 
Je kan kleine en grote gaten gebruiken om het span-
nend en moeilijker te maken. Hang het rooster op aan 
de bovenkant van een deuropening. 
Met het uitgesneden papier kan je propjes maken, tape 
er wat plakband omheen en je hebt het ideale schietbal-
letje. Of vouw vliegtuigjes. Ieder (team) krijgt een 
andere kleur. 
Je kan ook je vliegtuigje personaliseren door deze te 
kleuren. Probeer om de beurt je propje/vliegertje in het 
rooster te laten vliegen. 

Maak samen verhaalstenen 
Zoek samen wat keien uit. Beschilder deze met 
verschillende prentjes. Bv. een zonnetje, 
een kabouter, kasteel, kroontje, hartje,…  
Je kan om de beurten een steen uitkiezen, waarbij je 
dan wat vertelt, zo creëer je samen steeds een ander 
verhaal. Of laat je kinderen de stenen in een bepaalde 
volgorde leggen en bedenk daar dan een leuk verhaal 
bij. 

lichaams- en 
zelfbewustzijn ruimtelijk inzicht

taal-
ontwikkeling

motoriek
oog-hand-
coördinatie

creatief denken
taal-

ontwikkeling
fantasie

 Denk duurzaam: 
gebruik het 

uitgesneden papier 
om propjes te maken.
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Otis (3j.)

zelfgemaakte 
speurtocht van 
Julia (6j.)

Mattis (5j.

https://drive.google.com/drive/folders/1ztgpb09oXUOX11Yq2AxHCtZ6DsgrtiZR


Waan je Picasso met je voeten
Tekenen met je voeten en dan ook 
nog eens op de muur, de slappe 
lach gegarandeerd.
Plak een groot papier aan de muur 
en probeer met je voet een ware 
Picasso te toveren.  

Speel Boter Kaas en eieren  
Maak met tape een speelbord op de vloer van 
minstens drie rijen op drie. 
Maak zakjes met 2 verschillend kleuren. Je kan 
plasticine of gekleurd zand gebruiken. 
Heb je dat niet in huis? Dan kan je cirkeltjes 
uit gekleurd papier knippen of er zelf inkleuren. 
Iedere speler heeft zijn eigen kleur. Om de beur-
ten leg je je kleurtje. 
De bedoeling is om een rijtje van 3 dezelfde 
kleurtjes te krijgen. 
Een rijtje kan horizontaal, verticaal of diagonaal 
zijn.  

Red je knuffels
Maak een parcours in huis. Je kan bijvoorbeeld een 
opgerolde mat leggen waar je overheen moet springen of 
blokjes waar je over moet lopen of langs moet 
zigzaggen,… 
Plaats op het einde een bak met knuffels. De bedoeling is 
om zoveel mogelijk knuffels uit te bak te halen. Loop het 
parcours zo snel als je kan tot aan de knuffelbak, neem 
een knuffel en loop het parcours terug naar de start. 
Herhaal dit tot alle knuffels op zijn. Wie is het snelst en 
heeft de meeste knuffels kunnen verzamelen?  

Kussengevecht 
Een kussengevecht is dikke pret! Wedden dat 
jullie bij het zwieren van de kussens de slappe 
lach krijgen? Lachen werkt ontladend. Dat is 
net wat we nodig hebben na een dagje vol met 
prikkels en spanningen.  

motoriek
creatief denken

tactisch denken 
en redeneren

grove motoriek
behendigheid

motoriek
kracht

ontlading

Gebruik ook eens 
verf om met je voeten 

te schilderen!

Darten  
Maak een dartbord op de grond en speel met jullie 
eigen gevouwen vliegertjes. 
Een dartbord maak je door met tape op de grond 
een groot vierkant te maken. Daarin maak je nog 
een vierkant, waar je vervolgens nog een kleiner 
vierkant in maakt. 
De buitenrand levert het minste punten op, het 
centrum het meeste. 
Je kan ook een landingsbaan maken voor je 
vliegtuigjes. 

grove motoriek
oog-hand-
coördinatie

Je kan ook op de 
grond met tape een 
landingsbaan voor je 
vliegtuigjes maken.

Geef elkaar een vriendschapsarmbandje 
Maak voor elkaar een armbandje of ketting 
van droge macaroni of pasta zoals penne. Rijg 
de macaroni of pasta aan een draad of touwtje 
en leg een knoop in de uiteinden van het touw. 
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Julien (2j.)

Kamiel (4j.) 
en mama Evy

Rojan (5j.) en papa Behroez

Astor (3j.) en papa Timothy

Fae (8j.) 
Finn (5j.) 

Noah (3j.5m), Axelle (2j.) en 
papa Nick



Hopelijk heeft jouw gezin genoten van deze spelletjesbundel. Wil je meer weten over 
de Gekkoo Speelgoedbende? Bekijk dan zeker onze website. Je kan je ook aanmelden 

voor de nieuwsbrief, of lid worden van de Facebookgroep. 

De Gekkoo Speelgoedbende is een samenwerking tussen Gekkoo vzw en de Huizen 
van het Kind, met de steun van Stad Antwerpen.

Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53

2020 Antwerpen 

meer speelplezier? 
www.gekkoo.be

https://www.gekkoo.be/
https://kindervreugd.us17.list-manage.com/subscribe?u=9e3d9186b33c9bf454659aea6&id=b85aa60425
https://www.facebook.com/groups/1097778983940206/?source_id=1930682950482737

