Geef twee tikkers een nepbloem of een waterspuit bij warm weer. De tikkers proberen de andere kinderen te tikken met de nepbloem (of waterspuit) in hun hand. Wie
getikt wordt, verandert in een narcis, hyacint, paardenbloem of vergeet-me-nietje.
De ‘bloem’ blijft stokstijf stilstaan, met de handen tegen elkaar in de lucht. Als een
ander kind de bloem ‘plukt’ door hem te omarmen, mag het kind weer meedoen.
Na aﬂoop kun je de volgende vragen stellen.
Wat voor bloem ben jij?
Heb jij ‘bloemen’ geplukt? Wat vonden die daarvan? Waren ze er blij mee?
Vind je dit een leuk spel? Waarom wel/niet?
Bron: Schatkist

Creëer in de zandbak een mooie tuin met bloemenperken, takjes, blaadjes, grind en
bloemen. Maak ook een grote vijver met een stuk plastic. Vul de vijver met emmers
water. Leg met een plank een brug over de vijver en maak met boomschors een
tuinpad.
Optioneel: De kinderen maken een plan voordat ze beginnen in de zandbaktuin.
Bron: Schatkist

In deze activiteit experimenteren je kleuters met schaduw. Ze kunnen zichzelf en de
schaduw meten met een betekenisvolle maat zoals een stok of een strook. Doe deze
activiteit bij voorkeur buiten op een zonnige dag. Het kan ook in de speelzaal met een felle
lamp en een groot wit laken.
Dit heb je nodig:
- groot wit laken en felle lamp (bij uitvoering in speelzaal)
- stoepkrijt
- stokken, stroken of touw
Ga met de kinderen naar buiten en laat hen experimenteren met hun eigen schaduw.
Ontdek met de kinderen hoe je je schaduw groot, groter, grootst of juist klein, kleiner,
kleinst kunt maken. Zie je jouw schaduw? Kun je jouw schaduw veranderen? Loop naar je
schaduw toe, wat gebeurt er? Kun je weglopen van je schaduw of kunnen jullie ervan
wegrennen? Spring! Buig eens voorover: kun je nog steeds zien wat je schaduw doet?
Verdeel de kinderen in tweetallen en laat ze elkaar nadoen. De kinderen gaan in dezelfde
stand staan en bekijken elkaars schaduw. Daarna tekenen ze met stoepkrijt de omtrek van
elkaars schaduw. Tot slot beantwoorden we een gerichte onderzoeksvraag, zoals: Onderzoek of je schaduw net zo lang is als jijzelf. Laat de kinderen bedenken hoe je dat kunt
onderzoeken. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen met de stokken of stroken. Laat de kinderen elkaar nu meten met de stokken of de stroken. Ze zetten met krijt een streepje op de
stok of strook. Daarna leggen ze de stok of strook op de schaduw. Wat zie je? Hoe kan dat?
Bron: Schatkist

Dit heb je nodig:
- Stoepkrijt
- Een tekening van hinkelbloemen op het schoolplein zoals aangegeven op de illustratie
Je ziet hier twee hinkelbloemen (de narcis en de paardenbloem) en twee tuinpaadjes in de
vorm van een bloem (de hyacint en het vergeet-me-nietje). Hinkel op de hinkelbloem en
loop voetje voor voetje over het golfpaadje naar de volgende hinkelbloem. Als je rond
bent, begin je weer vooraan. Als hinkelen te moeilijk is, springen de kinderen met twee
voeten dicht bij elkaar van vak naar vak.
Optioneel: Leg bij elke hinkelbloem een steentje neer. Dit gooien de kinderen, voordat ze
aan de hinkelbloem beginnen, op een van de blaadjes. Bij het hinkelen slaan ze het blad
met het steentje over.
Bron: Schatkist

Dit heb je nodig:
- 3 wasknijpers per kind
Ieder kind krijgt drie knijpers en moet die zo snel mogelijk kwijt zien te raken. Je probeert
ze bij een ander aan de kleren te hangen. Valt er een knijper op de grond dan pak je hem
terug en probeer je hem aan een ander shirt te knijpen. Heb je een wasknijper aan je
kleren dan mag je die er niet meer afhalen! Ben je je knijpers kwijt? Dan mag je aan de
kant gaan zitten. Degene die aan het einde van het spel aan de kant zit met de minste
knijpers aan zijn lichaam heeft gewonnen.
Optioneel: Als een kind zijn eigen wasknijpers bij iemand anders heeft geplaatst, terwijl
het nog een wasknijper op zijn kleren heeft, dan moet het die wasknijper nog kwijt voordat hij aan de kant mag gaan zitten.
Bron: www.kidsproof.nl

Onder water leven beestjes in alle soorten en maten. Schep een ﬂinke emmer water
uit een sloot of vijver bij je in de buurt en bekijk wat er allemaal mee naar boven
komt. En met een onderwaterkijker wordt het nog leuker, want daarmee vergroot je
alles. Hij is supersimpel te maken.
Gebruik een verpakking van ijs of een plastic bak van yoghurt om de basis van de
onderwaterkijker mee te maken. Snijd een gat in de bodem waar je straks doorheen
kunt kijken. Dit moet met een scherp mes, dus misschien handig om even hulp van
een een volwassene te vragen. De bovenkant van de bak dek je af met huishoudfolie. Deze zet je vast met een rubberen elastiekje.
Zodra je de kijker op het water plaatst, dan werkt het folie als een vergrootglas. Laat
je verbazen over alles wat langs komt, van watervlooien, waterwormen tot larven
van muggen en libellen.
Bron: www.kidsproof.nl

Spinnenweb klimmen
groep 5-6

Dit heb je nodig:
- Touw
- Enkele belletjes
Met een dun touw wordt er een ‘spinnenweb’ gemaakt met gaten waardoorheen je
moet klimmen. Iedereen moet door het spinnenweb klimmen zonder het touw te
breken en dat kan alleen met behulp van je teamgenoten. Om het moeilijker te maken
mag ieder gat slechts één keer gebruikt worden en moet je dus strategisch kiezen wie
welk gat neemt en in welke volgorde. Breekt er een draadje dan begint de uitdaging
opnieuw. Het team dat de snelste tijd neerzet, wint!
Bron: www.kidsproof.nl

Dit heb je nodig:
- een paar lege frisdrankﬂessen
- kraanwater
- een bal
Vul per kind een ﬂes met water en zorg ervoor dat alle ﬂessen dezelfde inhoud
hebben. De kinderen zetten hun ﬂessen op zo’n afstand neer, dat het spannend
genoeg is om ze om te kunnen gooien. Zodra een ﬂes omgegooid is, moet degene
waarvan de ﬂes om ligt de bal oppakken en mag pas daarna de ﬂes weer overeind
zetten. Degene waarvan de ﬂes leeg is, die is af! De winnaar is degene die als langst
met een gevulde ﬂes in het spel zit.
Een leuke variant is om het spel met verschillende ballen te spelen, bijvoorbeeld
met een voetbal waarmee gerold moet worden of een tennisbal waarmee gegooid
wordt!
Bron: www.kidsproof.nl

Dit heb je nodig:
- een aantal eieren
- een stopwatch of horloge
Verdeel de kinderen in vier teams en geef ieder team een ei. Zorg er voor dat in
ieder team minstens één kind een horloge om heeft. Stuur de teams de buurt in met
de opdracht het ei te gaan ruilen voor iets dat groter, mooier of duurder is. Ze
mogen hiervoor aanbellen bij mensen in de buurt. Het nieuw verkregen voorwerp
mogen ze ook weer proberen te ruilen bij andere mensen in de buurt. Na een uur
moeten de kinderen terug zijn. Welk team heeft er dan het grootste, duurste of
mooiste voorwerp?
Tips:
Geef ieder team een eigen stuk van de buurt, bijvoorbeeld een aantal
straten, zodat buren niet meerdere keren dezelfde vraag krijgen.
Geef de kinderen instructies mee hoe ze de mensen beleefd en vriendelijk
kunnen aanspreken.
Bron: www.kidsproof.nl

Dit heb je nodig:
- Twee vlaggen of objecten
- Een groot speelveld met wat bomen of bosjes
- Twee teams van minimaal 5 kinderen
Bij vlaggenroof verbergt elk van de twee teams een object ('de vlag') op hun terrein. Het
territorium wordt meestal aangegeven door een speelveld doormidden te delen, met kegels,
bomen en andere markeringen. Je team probeert de vlag van de tegenstander te pakken en
terug te brengen naar jullie territorium voor ze die van jullie vinden. Om je vlag te verdedigen
mag je iedere tegenstander die op jullie terrein komt aantikken en naar de 'gevangenis' sturen,
tot ze door een teamgenoot worden aangetikt en bevrijd. Het eerste team dat de vlag van de
tegenstander steelt, wint de ronde. Is het spel snel afgelopen dan kun je van kant ruilen, de
vlaggen weer verbergen en nogmaals spelen.
Zijn de grenzen afgesproken, dan zal elk team 1-2 spelers aanwijzen om voor elk team de vlag
te verbergen. Zorg dat verder niemand kijkt! Er zijn een paar regels als het gaat om het verbergen van vlaggen, maar je kunt die aanpassen of overslaan als je het spel moeilijker wilt maken:
- De vlag moet zichtbaar zijn vanuit een hoek (niet ergens onder of begraven)
- De vlag mag niet vastzitten of vastgemaakt zijn – je moet het object kunnen pakken terwijl je
erlangs rent.
Spreek eventuele speciale regels af voor jullie het spel gaan spelen. Er is niet een 'juiste' manier
om dit spel te spelen, dus kies gewoon de regels die je het leukst vindt:
- Tikken met één hand of met twee handen?
- Kan een speler iedereen in de gevangenis tegelijkertijd redden, of slechts één persoon?
- Als je de vlag grijpt en wordt aangetikt, moet je de vlag dan daar laten vallen of teruggeven
aan het andere team?
- Mag de eigen vlag worden verplaatst?
Bron: nl.wikihow.com

