
 

Wortelroof
Een leuk tikspel waarbij je zoveel mogelijk wortels moet verzamelen

We spelen een variant op het linten roofspel: we roven namelijk een wortel bij anderen 

weg! Wie blijft als laatste over met de meeste wortels?

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Grove motoriek

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met 

anderen

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep 

meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• geschikte ruimte

• wortels

• evt. afzetlint of pionnen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het lintenroofspel stimuleert de grove motoriek van het kind. Het kind probeert zoveel mogelijk wortels te roven of te 

beschermen. Dit spel speelt het kind samen met andere kinderen. Daarbij houdt het kind rekening met de anderen (sociaal-

emotionele ontwikkeling). 

Voorbereiding
Zorg ervoor dat je genoeg wortels hebt ingeslagen voor dit roofspel. 

Het roofspel
Hieronder is een uitleg gegeven over het spel. Het lijkt op het lintenroofspel, alleen roven we nu wortels. 

Vertel dat we konijntjes zijn en konijntjes zijn dol op wortels. Hoe meer hoe beter! Elk konijntje wil erg graag alle wortels 

verzamelen. Welk konijntje heeft aan het einde van het spel de meeste wortels en heeft gewonnen?

Geef alle kinderen een wortel, zorg ervoor dat ze die in hun zak steken of in hun hand vasthouden. Laat nu iedereen een 

eindje uit elkaar vandaan staan. 

Geef een start signaal af, waarop het spel begint. Nu moet iedereen proberen andere kinderen te tikken. Als iemand getikt is 

moet hij of zij zijn wortel inleveren bij degene die hem getikt heeft en aan de kant gaan staan. Wie blijft er als laatste over? 

Je kunt dit spel natuurlijk zo vaak als je wilt spelen! 

 



 

Variatie
• Wil je het spel langer spelen? Dan kun je afspreken dat je maar 1 wortel hoeft af te geven wanneer je bent getikt en 

dus niet al je wortels die je hebt verzameld. Tenzij je natuurlijk nog maar 1 wortel hebt. 

• Om het spel moeilijker te maken kun je een jager toevoegen. Iemand is de jager en kan de konijntjes aftikken dus pas 

op!

 


