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KAMPEN BOUWEN 

  

Doel van het spel: 

Bouw een kamp voor jezelf of in opdracht voor een bepaald persoon of dier (de heks, de beer, 

de reus …) 

Verloop: 

Vertel dat je een kamp wil bouwen, maar je weet nog niet hoe.  

Daarvoor heb je de hulp van de kleuters nodig. 

Maak samen bouwplannen en ga aan de slag. 

Doelgroep 3 tot 5 jarigen 

Soort spel Experimenteer- en constructiespel 

Aantal deelnemers In verschillende groepjes 

Materiaal Grote en kleine takken 
Touwen en linten 
Stenen  
Lakens en zeilen 
Buizen 
Kussens 
Verf 

Bied het materiaal nog niet aan. Zorg er wel voor dat het in de omgeving kan verzameld 
worden. Verspreid het in het lokaal en in de buitenruimte. 

Locatie Buiten (eventueel binnen: met tafels, doeken, stoelen …) 
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Speluitleg   

Vertel aan de kleuters dat ze een kamp gaan bouwen. Zorg dat de kleuters weten wat een 
kamp is.   

Bespreek hoe jullie dit kunnen aanpakken en welk materiaal je daarvoor nodig hebt. 

Maak een schets van de ideeën. Tijdens het bouwen kunnen ze hiernaar teruggrijpen. 

Spelprikkels   

Ga samen op zoek naar bruikbaar materiaal. 

Start met een poppenspel of een boek waarin een kamp bouwen centraal staat of geef de 
kleuters een probleem (de beer is verdwaald en zoekt een plek om te slapen, het paard van de 
prins heeft zijn poot gebroken en nu geraakt hij niet meer op tijd in het kasteel …). 

Werk in kleine groepjes, zodat iedereen een actieve rol kan opnemen. 

Als een groepje vastzit, ga dan eens ‘gluren bij de buren’. 

Als een kleuter niet echt deelneemt, vraag dan of hij de vlag kan tekenen voor bovenop het 
kamp. 

Bied kussens en andere dingen aan om het gezellig te maken. 

Laat het kamp enkele dagen staan, zodat de kleuters er zich kunnen terugtrekken of integreer 
het in een spel. 

Ga bij elkaar op bezoek, breng eventueel een attentie mee (koekjes, bloemetjes …). 

Taaltips   

Overleg met de kleuters, laat ze met elkaar in gesprek gaan. Lok interactie uit. 

Leg links naar de probleemstelling of het verhaal. 

Benoem de materialen die ze verzamelen en de handelingen van de kleuters.  

Mogelijke thema’s   

Kampen bouwen kan in zowat elk thema geïntegreerd worden. 

 


