
VAKANTIE IDEEËN; BALVAARDIGHEDEN



Mik ideeën: Goed klaarstaan is belangrijk! Rechtshandig? Linker voet voor! 

• Kubb
• Mikken met ballen, zwembanden, sponzen, waterballonnen, ringen, etc! 
• Blik gooien
• Jeu de Boules, ring gooien, darts en allemaal andere leuke mikspellen voor het hele gezin! 
• Pantybal kegelen (zie dia 1; Panty om je hoofd, daarin een zware bal en flessen om kegelen) 



Vang ideeën: klaar staan, kijken naar de bal, handen klaar

• Begin met lichte en trage materialen (ballon, shawl, plastic zak, knuffel etc)
• Begin zittend op de grond; rollen en dan gooien
• Vang en gooi een strandbal in een handdoek door samen te werken
• Waterballonnen vangen met een vergiet



Vang spel ideeën: om vangen goed te oefenen

• Klittenband schijven
• Scoop
• Beleduc vangspel
• Scatch handschoenen
• Werp raket



Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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