m a a r t – Speeltuin

Kom, we gaan naar de speeltuin! Ga je mee?
In Speeltuin gaan twee kinderen op weg naar een speeltuin. Ga deze maand met de kinderen naar een speeltuin
in de buurt en speel daar gezellige spelletjes. Bij elke
letter op dit kalenderblad hoort een spel. Bedenk vooraf
welk spel u met de kinderen gaat spelen en bekijk welk
materiaal u daarvoor nodig heeft.

Tip! Maak een foto van de speluitleg van het spel dat u

L van lopen naar de overkant

Suggesties:
-

Loop over het paadje heen.
Hinkel langs het paadje.
Spring zigzaggend met twee voeten tegelijk over het
paadje.
Maak een wendsprong over het paadje.
Zet je voeten elk aan een kant van het paadje en volg
het pad op deze manier.
Kruip over het paadje.

E van eerste zijn
Rennen door de speeltuin is fijn.
Wie zal de eerste zijn?

Loop naar de overkant met z’n twee.
Neem de bal veilig mee.
Ga aan de rand van de speeltuin staan. Breng met een
vriendje een bal veilig naar de andere kant van de speeltuin. Bedenk hoe je dit kunt doen.

Als de kinderen terugkomen, vinken ze de letter die bij
het spel hoort af of plakken een sticker bij de letter op dit
kalenderblad.

S van schommelen
De schommel gaat lekker hoog.
Schop de bal weg met een boog.
Leg een zachte bal een stukje voor de schommel. Ga op de
schommel zitten en ga lekker schommelen. Kun je met je
voeten de bal een zetje geven?

Houd een wedstrijd met je vriendje. Bij het startsignaal
ren je door de speeltuin en volg je de afgesproken route.
Wie is het eerst bij de finish?

E van even picknicken
Met het eten uit de tas
picknicken we op het gras.
Vul een tas met lekkere dingen. Neem een kleed mee voor
een pauzespel.

P van paadjes
De paadjes kronkelen door de speeltuin heen.
Loop erover of hinkel erlangs op één been.
Zoek een open plek in de speeltuin op. Teken hier met
een stokje een kronkelend paadje in het zand of leg een
springtouw kronkelend neer. Volg het paadje op verschillende manieren.

De tekst op deze pagina kwam tot stand in
samenwerking met Kleuteruniversiteit.
Voor een uitgebreid lesprogramma,
zie www.kleuteruniversiteit.nl.

Leg de lekkere dingen op het kleed en ga erbij zitten. Doe
je ogen dicht. Er wordt iets lekkers weggehaald. Weet jij
wat er weg is? Speel het spel een aantal keer en geniet
aan het eind van de lekkere dingen die je mag opeten.

-

Zoek iets wat rood is en tik het aan.
Loop over de rand van de zandbak.
Ga drie keer van de glijbaan.
Zoek drie verschillende bloemen of blaadjes.
Tik vijf bomen aan.
Zoek iets wat begint met een … (noem een letter).
Zoek iets wat vierkant is.

Suggesties:
-

Klem de bal tussen jullie in.
Houd elkaars armen vast en leg de bal hierop.
Houd ieder één hand tegen de bal en houd hem zo
vast.

gaat spelen, zodat u de uitleg mee kunt nemen.
Bepaal een route door de speeltuin waarbij de kinderen
langs, onder en over toestellen rennen.

Suggesties:

Lukt het ook om de bal in je eentje naar de overkant te
brengen, zonder je handen te gebruiken?

I van insecten
De kriebelbeestjes krioelen in het rond.
Kijk goed op de grond.
Ga met een insectenpotje naar de speeltuin. Zoek hier
naar kriebelbeestjes en doe ze in het potje. Bekijk ze door
het vergrootglas, zodat je alle details van het beestje goed
kunt bekijken. Welke beestjes zijn er te vinden?

T van tikkertje
Speel een tikspel met elkaar.
Pas op voor de tikker, er dreigt gevaar.
Speel tikkertje in de speeltuin. Wijs een tikker aan. Ren
van toestel naar toestel, terwijl de tikker je probeert te tikken. Op de toestellen mag je niet getikt worden. Spreek af
hoeveel tellen je op een speeltoestel mag staan.

U van uitvoeren
Luister goed wat je moet doen
en word de kampioen.

N van naar beneden
Over de glijbaan rollen ballen.
Welke zal in de roos vallen?
Leg verschillende kleine, gekleurde ballen bovenaan bij
de glijbaan. Teken onderaan de glijbaan een kleine en een
grote cirkel in elkaar. De kleine cirkel (de roos) krijgt twee
punten en de cirkel daaromheen één punt. Laat twee gekleurde ballen naar beneden rollen. Welke komt in de
roos terecht?
Tekst: Els van Dijck en Anke van Boxmeer

Bedenk korte opdrachten die in de speeltuin uitgevoerd
kunnen worden.
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