Ballon tennis
Knutsel van papier en ijslollystokjes een racket en speel het spel
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit ballonnenspel binnen of buiten spelen
(als er niet te veel wind staat) en je hebt er enorm veel lol mee!
Duratie

:

15 minuten

Voorbereidingstijd

:

10 minuten

Ontwikkeling

:

• Cognitieve ontwikkeling: Getallen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen

Doelgroep

:

Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4
tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

:

Creatief, Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte

:

Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• papieren of plastic bordjes
• opgeblazen ballon
• stevige ijslollystokjes of houten verf roerstaafjes (bouwmarkt)
• tape
• evt. stiften, versiersels
• evt. vliegenmeppers

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de grove motoriek bij het spelen van dit spel. Het kind maakt verschillende bewegingen om de ballon te raken.
Speelt het kind dit spel samen met andere kinderen, dan stimuleer je ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de fijne
motoriek versiert het kind het papieren bordje. Laat het kind met eigen fantasie het bordje versieren. Dit stimuleert de
beeldende expressie. Tel samen hoe vaak jullie de ballon achter elkaar kunnen raken, zonder dat de ballon gevallen is
(cognitieve ontwikkeling).

Uitvoering
Plak met tape of plakband de bordjes aan de stokjes. Blaas een ballon op en spelen maar! Je kunt er ook voor kiezen om zelf
een speelveld uit te zetten.
Voor de creatievelingen onder ons: je kunt de bordjes natuurlijk ook leuk versieren. Eigen inspiratie!

Andere spel opties
1. Tel hoe vaak je de ballon hoog kunt houden met je bordje.
2. Speel tennis met meerdere ballonnen om het moeilijker te maken.
3. Maak samen een kring en probeer de ballon door te geven d.m.v. het bordje. Komt iedereen aan de beurt, zonder dat
de ballon gevallen is? Dan is het spelletje gelukt!

Tip: Je kunt er ook voor kiezen om met vliegenmeppers tegen de ballon aan te slaan i.p.v. bordjes te gebruiken.

