SPELTIPS VOOR THUIS
GROEP 3-4

TAAL
TAALREUKSPEL
Wat heb je nodig:

Geurende dingen: stuk zeep, kaars, koffie,
peper, bloem, kaneel, viltstift, gum, bloem,
theezakje of iets anders

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje

Uitleg:

1. Blinddoek het kind of laat hem/haar de
ogen sluiten.
2. Laat hem/haar een voor een de
voorwerpen ruiken en vraag per
voorwerp:
a. Wat ruik je?
b. Wat kun je met dit voorwerp
doen?
c. Is het een lekkere geur of niet?

REKENEN
KNOBBELEN
Wat heb je nodig:

Lucifers of cocktailprikkertjes

Hoeveel personen:

Minimaal 2, maximaal 6

Uitleg:

Het is handig om dit spel aan tafel te doen. Geef
iedereen 3 stokjes in de hand. Deze stokjes
verdeel je over twee handen. Je legt 1 hand op
tafel en de ander op je been. Het gaat om het
aantal stokjes in de handen op de tafel. Je raadt
hoeveel stokjes je samen in de hand hebt. (Bij 3
personen ligt dat getal tussen 0 en 9, bij 4
personen tussen 0 en 12 ). Iedereen geeft een
ander antwoord. Degene die het goed heeft,
krijgt een punt.

BEWEGEN/SPEL
GEKKE BALLEN VOOR BINNEN EN BUITEN
Wat heb je nodig:
(kies zelf verschillende soorten)

•
•
•
•
•

Een oude sok, gevuld met rijst
Een prop van papier (krant of tijdschrift),
omwikkeld met plakband
Een ballon, gevuld met gedroogde bonen of
rijst en half opgeblazen
Een strandbal (opgeblazen)
Een zakdoek met veel knopen
Een opgeblazen plastic handschoen

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje

Uitleg:

Ga lekker met de ballen spelen:
•
•
•
•
•
•
•

Gooien en vangen
Overgooien en vangen
Twee ballen overgooien en vangen
Tikkertje met een bal: 1 is tikker gooit een
bal naar keuze naar een persoon. Als je de
persoon raakt, is deze af. Wissel daarna.
Span een touw en speel volleybal
Voetbal binnen: Met een zachte bal is de
open deur de goal
Voetbal buiten: maak een doel en probeer
verschillende ballen uit

