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BALLON TRAPPEN 

  

Doel van het spel: 

Door elkaars ballonnen stuk te trappen, verzamelen de kinderen materiaal voor een 

constructie. 

Verloop: 
Vul de ballonnen met kleine constructiematerialen (takjes, legoblokjes, friscostokjes, steentjes 
…). 

In elke ballon zit telkens een soort materiaal. 

Blaas de ballonnen op en sluit ze met een touwtje van anderhalve meter lang. 

Alle kinderen krijgen een opgeblazen ballon die ze vastmaken met het touwtje om hun enkel. 

Nu proberen ze elkaars ballon kapot te trappen. 

Het kind waarvan de ballon wordt stukgetrapt, mag een doos zoeken waarin dit materiaal zit 
(bv. in de ballon zat een steentje, dit kind mag op het terrein de doos met steentjes zoeken). 

Wie als laatste overblijft met een hele ballon, heeft gewonnen en mag verzinnen wat er met 
het verzamelde materiaal gebouwd wordt. 

Doelgroep 6 tot 9 jarigen 

Soort spel Experimenteer- en constructiespel 

Aantal deelnemers Kan met de hele groep gespeeld worden 

Materiaal Dozen met constructiematerialen (denk aan: Lego, Kapla, stenen, friscostokjes, takjes, 
paperclips, knikkers, blokjes, k’nex …). 

Per kind een opgeblazen ballon, gevuld met een materiaal, toegeknoopt en met een touwtje. 

Hechtingsmaterialen zoals plakband, lijm, nietjesmachine, touw … 
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Speluitleg   

Leg dit spel uit in verschillende stappen: 

- elkaars ballonnen stuktrappen; 
- het materiaal dat ze vinden in hun ballon moeten ze gaan zoeken op het terrein; 
- dan pas komt de constructie. 

Leg desnoods het spel eventjes stil zodat je elke nieuwe fase kan uitleggen. 

Spelprikkels   

Zorg voor foto’s als inspiratie voor verschillende constructies. 

Werk in kleinere groepjes, zo ontstaat een competitie-element op het vlak van de te 
verzamelen materialen. 

Zorg voor veel verschillende constructiematerialen. 

Koppel de constructies aan het thema, een verhaal of aan een boek (bv. bouw een huis voor 
het hoofdpersonage van het verhaal of boek). 

Taaltips   

Benoem de verschillende materialen en herhaal dit voldoende 

Laat de kinderen met de winnaar overleggen over de constructie die ze willen bouwen. 

Bied tekenmateriaal aan zodat ze tijdens het overleggen de constructie kunnen schetsen 
(visuele ondersteuning). 

Stel vragen (waarmee ga je dit bouwen? Wat hebben jullie nog nodig? Hoe willen jullie dat 
het eruit ziet?). 

Mogelijke thema’s   

Ballen en ballonnen, de bouwwerf en nog veel andere mogelijkheden! 

 


