CADEAU TIPS
voor de Grove motoriek
VOOR O.A. SINT & KERST

LEUK EN LEERZAAM

In deze lijst staan speelgoed en spelletjes om de grof motorische ontwikkeling
te stimuleren. Ik ben gestart door de favoriete spelletjes en materialen te
verzamelen waarmee we tijdens de behandelingen altijd veel plezier beleven.
Plezier is immers de sleutel tot motivatie en succes!
Met deze lijst vinden de Sint, de kerstman, mama’s en papa’s zeker leuke en
cadeaux waarmee je kind met plezier speelt en tegelijkertijd leert.
Samengesteld door Angelique Mulder, kinderfysiotherapeut in Laren

Speelgoed geordend in de volgende categorieën:
•
•
•
•

Grove motoriek/evenwicht
Balvaardigheid/ooghandcoördinatie
Ruimtelijk inzicht
Prikkelverwerking; friemelen/fidgets

Grove motoriek & evenwicht 1:
Cadeautjes voor het oefenen van grove motoriek & evenwicht:
• Oefenbal/yogabal/zitbal om in plaats van in de onderuitgezakte chillhouding te
spelen of te gamen nu leert om actief te zitten. Je oefent core stabiliteit en balans.
• De Wobbel is een evenwichtsplank die lichaamsbewustzijn en evenwicht stimuleert.
• Schommels zoals een nestschommel, swingbag, zakschommel, hangmat of elastische
hangmat zijn fijn om tot rust te komen.
• Springtouw; ieder kind dat voor het eerst bij KANjer komt krijgt een KANjer
springtouw en dat is niet voor niks! Je oefent je sprongkracht, agility en conditie.
• Ook het touw draaien is een mooie oefening waarbij je onder andere het kruizen van
de middenlijn oefent!
• Springelastiek om mee te elastieken; je kunt ze vastmaken aan 2 zware stoelen. Zowel
jongens als meisjes willen niet meer ophouden als ik ze hiermee kennis laat maken. Er
zijn eindeloos veel youtube fimpjes met ingewikkelde combinaties te vinden. Het kost
geen drol en levert eindeloos springplezier.

Grove motoriek & evenwicht:
Materialen om grove motoriek en evenwicht
te oefenen:

Elk kind dat voor het eerst
bij KANjer komt, krijgt een
springtouw en dat is niet
voor niks!
Door springen met een
springtouw te oefenen krijg
je sprongkracht (en een
sterkere afzet bij lopen en
rennen), oefen je agility/
wendbaarheid en conditie.

Grove motoriek & evenwicht 2:
Cadeautjes voor het oefenen van grove motoriek & evenwicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twister; goed voor het lichaamsbesef en de balans van de kids maar ook de ouders
Hinkelbaan op een vloerkleed of mat; natuurlijk ook zelf te maken met stoepkrijt!
Skateboard, waveboard, longboard en skeelers met bescherming!
Loopklossen of Stelten
Gymmat ik gebruik op de praktijk deze van Ikea om gekke kunstjes op te doen.
Evenwicht set voor peuter/kleutergym
Hoepel; Hoelahoepen maakt buik-, been-, bil- en rugspieren sterker, maakt rug en
heupen soepeler en verbetert de rompstabiliteit.
Balansbord met balletje of balanceerbord met doolhof om leuk te oefenen.
Stapstenen Gonge heeft o.a. rivierstenen, arches, build ’n balance en heuveltoppen.
Slackline Door te oefenen op de slackline zul je coördinatief sterker worden.
Kinder yoga kaarten of yoga dobbelstenen

Balvaardigheid/ooghandcoördinatie:
Cadeautjes voor het oefenen van balvaardigheid:
• Shawltjes om mee te gooien, vangen en jongleren, deze vallen traag en zijn daardoor
heel geschikt voor kinderen die naar de bal toe bewegen moeilijk of spannend vinden
• Gatenballen vangen makkelijker en zijn dus goed om mee te oefenen
• Kooshbal een zachte bal met elastiekjes die niet wegrolt en lekker voelt
• De Skill Ball is een stevige voetbal aan een touw met een handvat. Zo verbeter je
voetbalprestaties maar kan je ook de stabiliteit op 1 been goed oefenen
• Foooty reisvoetbal op verschillende manieren in elkaar te zetten
• Een stuiter-ei is super leuk en een gek schoen cadeautje
• Ogo Sport set is een vang- en werpspel om 2 handig mee te oefenen
• Jongleerset bij jongleren oefen je om je handen en je ogen goed te laten samenwerken
• Kubb is een houten spel om buiten te doen met het hele gezin. Onze vakantie favoriet!

Balvaardigheid/ooghandcoördinatie:
Materiaal om balvaardigheid mee te oefenen:

Ballen nodigen uit tot spelen!
Al spelend leert je kind rollen, vangen,
(over)gooien, mikken en nog veel meer.
Je hebt ballen in alle soorten en maten.
Hoe groter de bal, hoe makkelijker om
te vangen. Hoe lichter het materiaal
hoe trager ze bewegen.
Shawltjes dwarrelen naar benedenen
ballonnen vallen ook langzaam zodat je
tijd hebt om erheen te rennen.

Andere spelmaterialen om balvaardigheid te oefenen
• Basketbal ring met standaard of een 2-in-1 basketbal- en tennistrainer
• Darten kan je ook gebruiken om het schrijven van cijfers en rekenen te oefenen door
je kind de scores te laten bijhouden. Als echte pijltjes te gevaarlijk zijn dan is een zijn er
ook magnetische dartbords of klittenband versies
• Een sjoelbak is bij onze familie een vast onderdeel van de kerst of oud en nieuw
traditie waarbij jong en oud de strijd aan gaan in een competitie. Ben jij een subtiele
sjoeler of een rammer?
• Tafel curling is een handig klein spel voor snel tussen door of voor een reuze
wedstrijd partij. Krachtregulering en handmotoriek worden uitgedacht en getraind.
• Wiseball, roundball of metaball Plaats de trampoline dan tussen de spelers in en
laat speler 1 de bal tegen het net kaatsen.

Ruimtelijk inzicht oefenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapla bouwen met kapla lokt uit tot creativiteit
Magnetisch bouwen zoals met Geomag is leuk en magisch
Make ’n break super snel spelletje om te leren zorgvuldig te kijken en snel te bouwen
Tangram puzzels bestaan al eeuwenlang maar blijven leuk en leerzaam
Smartgames Smartcar, Antivirus, Roadblock, Colorcode, 3 biggetjes en Jump’in
Trucky 3; een puzzelspel met opdrachten, eerst eenvoudig, daarna steeds uitdagender
Bunny Boo voor jonge kinderen om ruimtelijke begrippen zoals boven/onder,
binnen/buiten, zichtbaar/verborgen te leren.
Puzzelen is heel goed voor de hand-oog coördinatie, vormherkenning en cognitie.
Brikkon houten puzzels die een mooi begin geven om met LEGO verder te bouwen
PinArt is een mooie manier om de wereld in 3D te ontdekken
Boek Briljante LEGO ideeën om nog meer uit je LEGO te halen!

Prikkelverwerking:
Friemels of fidgets zijn erg leuke schoen cadeautjes die goed helpen om te ontspannen
• Loopy Looper Fidget spinner waar een knikker in ronddraait; 4 verschillende soorten.
• Neocubes Magneetballetjes die los van elkaar bewegen, waarmee je kettingen en
figuren te maken. Ook fijn om in te knijpen en mee te friemelen!
• Perplexus - Rubik’s Fusion voegt twee hersenkrakers samen in één. Rol de stalen bal
langs de oplopende nummers en draai de Rubik’s Perplexus om de banen op één lijn te
brengen en de bal door de doolhof binnenin te manoeuvreren.
• Fidget monkey; nylon staafje met een knikker erin waarmee je geruisloos friemelen.
• Twiddle Textured Squish n'Stretch flexibele fidget die ook spierkracht traint.
• Oogi en Squigz zuignapspeelgoed; stimuleert ook de fijn motorische behendigheid.
• Twister Chain; ketting die eindeloos gedraaid en verdraaid kan worden.
• Rubik’s cube 2x2, 3x3 en nog moeilijker de 4x4

Prikkelverwerking:
Friemels of fidgets

Fidgets zijn
materialen om
mee te
reguleren,
activeren of te
ontspannen.
Om ze in de
klas te mogen
gebruiken
mogen ze geen
geluid maken.

Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking1:
• Jakkiebak kippenkak is een geheugenspel voor jonge kinderen. Het is de
bedoeling om de kippen van je medespelers in te halen en hun staartveren te roven.
• Het Magische Labyrint een denkspel met een labyrint en magische symbolen.
• Camelot Jr een unieke puzzel waarbij je logica en ruimtelijk inzicht combineert.
• Dutch Blitz kaartspel waarbij snelheid een grote rol speelt. Een persoonlijke
favoriet!
• Ligretto Het lijkt eenvoudig om zo snel mogelijk een rij van 1 tot 10 in dezelfde
kleur te leggen, maar omdat iedereen door elkaar speelt is dat een uitdaging! Zo
oefen je je concentratie en werktempo.
• Halli Galli Je leert goed te kijken, bij elkaar op te tellen en snel te reageren.
• Castle logic combineert logicia, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek.

Spelletjes voor prikkelverwerking
Waarbij ook de
executieve functies
worden geoefend.
Dat zijn de functies in
je brein die ervoor
zorgen dat je rationele
beslissingen neemt,
impulsen beheerst en je
kunt focussen op wat
belangrijk is.

Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 2:
• 30 seconds Junior is een gek kennisspel waarbij je begrippen moet omschrijven.
• 4 op een rij waarbij je een plan bedenkt dat je probeert uit te voeren. Je tegenstander
kan je hierbij flink dwars zitten! Maar dat is omgekeert hetzelfde.
• Jungle Speed kaartspel waarmee je zowel geheugen als reactievermogen oefent.
• Behendigheidspel Time Shock kun je eerst oefenen zonder de tijd te laten lopen.
Snap je de verschillende vormen en lukt het je ze er goed in te puzzelen? Dan kan je de
timer zetten en als de tijd om is dan vliegen alle stukjes je om de oren!
• Vlotte geesten is echt een favoriet in mijn praktijk. De spelers moeten nu zo snel
mogelijk het gezochte voorwerp pakken of roepen. Leuk voor oud en jong! Ook in een
junior versie en een 2.0 versie beschikbaar
• Jenga Fortnite Bouw een Fortnite toren, trek er om de beurt 1 balk uit en plaats deze
boven op zodat de toren steeds hoger en instabieler wordt.
• Temple trap Flexibel denken

Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 3:
• Bandido is een coöperatief-, observatie- en strategisch spel voor de hele familie! Bij dit
spel is er geen winnaar; of je wint met zijn allen van de boef of de boef heeft gewonnen.
• IKnow junior Beantwoord de vragen en voer de opdrachten uit. Zoals eenvoudige
tekeningen maken, lezen en nog veel meer. De spelers kunnen om tips vragen en de hulp
van een medespeler inroepen! Zo oefen je om goed samen te werken.
• The Mind is een teamspel, waarbij je moet samenwerken zonder met te overleggen
• Stef Stuntpiloot Een heel grappig spel waarbij het vliegtuigje steeds langs je
kippenhok vliegt. Druk precies op tijd op de knop zodat Stef weer omhoog vliegt en
jouw kippen niet raakt, maar probeer hem tegelijkertijd zo te lanceren dat de kippen
van je medespelers wel geraakt worden.
• Dixit is een familiespel met weinig spelregels, waardoor het heel snel te leren is en
geschikt is voor kinderen vanaf 8 jaar.
• Qwixx dobbelspel is spannend omdat je moet blijven opletten ook
als je zelf niet aan de beurt bent.

Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 4:
• Make ’n break Bouw figuren na volgens de kaarten, de ander mag met de
dobbelsteen gooien en punten optellen. Laat je niet afleiden van je taak!
• Zeg geen ja zeg geen nee je leert om eerst even na te denken voor je antwoord
geeft, dat is een uitdaging voor alle leeftijden!
• Zeeslag Zoek de schepen van je tegenspeler zonder ze te zien. Je leert goed te
luisteren en die informatie te gebruiken voor je eigen tactiek om de schepen te vinden.
• Wie is het? Elke speler kiest een geheime figuur en probeert met ja- en nee-vragen uit
te vinden wie de geheime figuur van de tegenstander is.
• Planet hierbij gaat iedere speler een eigen planeet creëren. De bedoeling is dat je een
gastvrije omgeving wordt om dierenleven aan te trekken.
• Bop It! maakt gebruik van motion technology om de spelers te testen of zij de snelheid
en het reactievermogen hebben om het Bop It! spel onder de knie te krijgen.
• Set is een kaartspel met symbolen die vier eigenschappen hebben
in drie variaties: een kleur, een hoeveelheid, een vulling en een vorm.
Je leert je goed te concenteren en gestructureerd te werk te gaan.

Verdere leuke spellen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsters Hide & Seek
Rush hour,
Weerwolven
Exploding kittens
Skipbo
Deja Vu
Valse Motten
Voodo Mania
Monster Mania - Kaartspel
Patchwork; tactisch tweepersoonsspel
Kluster; spel met magneten
Dier op dier
Geesten XL
Koehandel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funny farm
Regenwormen
Kakkerlakkensalade
Concept
Code names
Temple Trap
Dierentuin/ Dobbelspel Zooloretto
de betoverde Toren
Gigamic - Katamino Breinbreker
Djeco Spel Woolfy
Kleine Vos wordt Grote Beer
Regenwormen
Gris en grijp
Monster brunch

N.B. KANjer kinderfysio heeft geen enkel zakelijk belang bij de bedrijven en
producten die in deze lijst vermeld staan.
Ik winkel bij voorkeur duurzaam; lokaal of op Marktplaats en FamFam:

• De Larense boekhandel
• De schrijfvriend; Aan Boord, de schrijfmethode van de Schrijfvriend wordt
ook op de Gooische school gebruikt
• FamFam is een nieuwe marktplaats voor 2ehands kinderspullen in 't Gooi
• Marktplaats.nl
Overige websites en winkels waar ik graag voor de praktijk shop:
• https://www.toys42hands.nl/
• https://senso-care.nl/
• https://www.kleurenknutselen.nl
• https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/

