CACTUS EN BLOEM
Doel van het spel:
De bloem vinden.
Verloop:
De kinderen zitten in een cirkel op de grond of op een stoel, de benen naast elkaar, met hun
handen op hun knieën. Hun handpalmen zijn naar boven gericht. Eén kind gaat even weg. Op
dat moment beslist de groep wie de bloem is. Het kind dat even weg was, wordt
teruggeroepen en moet de bloem zoeken. Dat doet hij of zij door op ieders schoot te gaan
zitten. Wie geen bloem is, is cactus en knijpt in de poep van de speler. Heeft de speler de
bloem gevonden dan geeft de bloem de speler een kus.
Doelgroep

3 tot 5 jarigen

Soort spel

Spel met spelregels

Aantal deelnemers

Ongeveer 20

Materiaal

Geen (eventueel stoelen)

Locatie

Binnen en buiten

Marcqstraat 16
1000 Brussel
02 210 63 90

onderwijscentrumbrussel@vgc.be
@onderwijscentrumbrussel
onderwijscentrum_brussel

Speluitleg

Toon eerst een prent van een cactus en leg uit dat die kan prikken. Leg uit dat er allemaal
cactussen zijn en maar een bloemetje. Natuurlijk willen we niet geprikt worden en is het
belangrijk om zo snel mogelijk het bloemetje te zoeken.
Leg alles duidelijk in stapjes uit.
Doe het eens voor.
Er kunnen extra regels worden toegevoegd: ze mogen bijvoorbeeld maar bij vier kindjes op de
schoot gaan zitten.

Spelprikkels

Kies twee bloemetjeszoekers die om ter snelst de bloem moeten vinden.
Gebruik andere inkleding.
Leg uit wat je ziet “oh, je bent op een cactus gaan zitten, dat prikt zeker?”

Taaltips

Ga na of alle kleuters weten wat een cactus is. Toon eventueel prenten of breng echte
cactussen (en bloemen) mee.

Mogelijke thema’s

Kan omgevormd worden naar verschillende thema’s: bloem en cactus (natuur, bomen,
bloemen, far west …), krabben en zeepaardjes (onderwaterwereld), kapotte schaar en gewone
schaar.
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