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BALLONNEN VANGEN 

  

Doel van het spel: 
Vang de ballon als de muziek stopt. Blijf jij als laatste over? 

Verloop: 
Blaas voor elke kleuter een ballon op. Start de muziek en gooi alle ballonnen in de lucht. Vang een 
ballon en leg deze aan de kant. Nu is er eentje te weinig. Zolang de muziek aan staat, mogen de 
kinderen spelen met de ballonnen. Stopt de muziek? Dan moet je zo snel mogelijk een ballon 
vangen of pakken. Heb je geen ballon? Dan ben je af, maar mag je wel de volgende ballon kiezen 
die aan de kant wordt gelegd. Wie de laatste ballon vangt, is de winnaar! 

Doelgroep 3 tot 5 jarigen 

Soort spel Bewegingsspel/Tussendoortje 

Aantal deelnemers De hele groep 

Materiaal Balonnen 

Muziek 

Confettie of andere ballonvulling 

Locatie Binnen of buiten 
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Speluitleg   

Dit spel kan je uitleggen in eenvoudige bewoordingen en korte zinnen. 

Begin met een testrondje om te zien of iedereen het spel snapt. 

Vraag daarna nog eens aan een kleuter hoe het spel gespeeld wordt. 

Laat als eerste je eigen ballon aan de kant. 

Spelprikkels   

Laat de kleuters eerst vrij spelen met de ballonnen. 

Speel een tweede ronde, maar met ballonnen gevuld met confetti (of iets anders). 

Ballonnen zijn dankbaar spelmateriaal, bedenk - samen met de kleuters - nog andere spelletjes. 

Observeer hoe de kleuters omgaan met het aspect ‘winnen en verliezen’. Geef ze eventueel de 
taak om de muziek stop te zetten, te kiezen welke ballon er nu uit moet of de ballonnen die niet 
meer meedoen in een grote zak te steken.  

Taaltips   

Laat de kleuters een kleur kiezen voor hun ballon. 

Zorg voor muziek die de kleuters aanspreekt. 

Vraag wat ze van het spel vonden. 

Willen ze dit nog een keer spelen? 

Mogelijke thema’s   

Ballonnen zijn dankbaar spelmateriaal dat je bij verschillende thema’s kan inzetten. Je kan de 
ballon (het materiaal) ook inkleden in het thema. Zo kan de ballon bijvoorbeeld het hondje 
worden waar ze de hele dag voor moeten zorgen en spelletjes mee spelen. De ballon kan ook een 
dino-ei zijn waar ze zorg voor moeten dragen en waar ze allerlei opdrachten mee moeten doen. 

 

 


