
VAKANTIE IDEEËN; GROVE MOTORIEK



Grove motoriek ideeën 1
• Laser doolhof: maak het van wol of schilderstape; niet aanraken! 
• Ballonnen race: met een ballon tussen je knieeën springen naar de overkant
• Panty bowlen: in de voet van de panty zit een bal, panty op je kop en bowlen maar! 
• Twister springen; maak een handen/voeten weggetje en spring de combinaties



Grove motoriek ideeën 2
• Bal sjoelen: maak bekertjes vast aan de tafel, rol het balletje over tafel in de bekertjes
• Water ballonnen pinata: je hebt waterballonnen, water, een touwtje en een stok nodig
• Was ophangen: 2 teams met een wasmand en wiens was het eerste hangt is de winnaar
• Blik lopen



Natte spelletjes waarbij je samen moet werken!
Emmer tillen: Maak groepjes van 4 of 5 kinderen. Ieder groepje heeft een emmer met water nodig. Hoe 
voller de emmer is, hoe moeilijker het spel is. De kinderen liggen op de grond en proberen de emmer 
water met hun voeten zo hoog mogelijk op te tillen. 
Voetenspons:  De kinderen liggen dicht naast elkaar op hun rug op de grond. Bij de voeten van het eerste 
kind ligt een natte spons. Dit kind probeert deze spons met zijn voeten te pakken. Daarna geeft hij hem 
met zijn voeten door, zodat het kind naast hem de spons tussen de voeten heeft. 



Leuke spelletjes om samen te doen: 
Zakloop wedstrijd: wie is het eerst over de streep
Spring weggetje: spring zodat je steeds goed op de figuurtjes staat
Twister van stoepkrijt
Spijker poepen
Strandbal met de voeten doorgeven zonder dat deze de grond mag raken



Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht Maak close-up foto’s en laat de kinderen deze opspeuren. Geef de groep
a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter.  Nu op 
zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben kijken ze op de foto, waarop een
nummer & een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.



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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