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Beleef een duizelingwekkend
avontuur in de Axibox!
De Axibox is een touwenparcours
van
meer dan 7 meter hoog. Al klimme
nd
overwin je allerlei hindernissen zoa
ls
touwen, trapladders, banden en tra
pezes.
In deze spelmap vind je oneindig vee
l
inspiratie en tips om het avontuur no
g
uitdagender te maken. We vertrokke
n
vanuit de fantasierijke belevingswere
ld van
kleuters tussen 3 en 6 jaar en maakt
en
een meeslepende mix van muzische
en
avontuurlijke spelen. Je bezoek aa
n de
Axibox wordt een onvergetelijke erv
aring!

- Technische info Axibox
- In de materiaalkoffer
- Voor je veiligheid
- Spelen in de Axibox:
1 In de Jungle
de wand
2 Spiegeltje, spiegeltje aan
3 Fotoshoot
4 Piratenschat
5 Roodkapje is iets verloren!
6 Acrobaten
7 Spokenuur!
8 Rattenvanger van Hamelen
9 Bieba Ballenbeest!
0 We gaan op reis naar,…
{ Bubbels in de zee
} Kleurenwissel
q Op stap met de postbode
es
w Welkom in het huis van Jul
- Tarieven
- Adres, info en reservaties
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g
3 grote verdiepingen. Elke verdiepin
De Axibox is 7 meter hoog en telt
aan
voor
n
boxe
2
n,
ijke spelelemente
bestaat uit 4 boxen met avontuurl
ne veiligheidsnetten kunnen de
en 2 boxen achteraan. Door de groe
n.
t dieper dan een halve meter valle
kinderen volledig vrij spelen en nooi
tstreekse route
rech
le
snel
een
en
midd
het
in
er
Voor de begeleiders is
lopen het parcours in onderstaande
omhoog voorzien. De kinderen door
n.
veiligheidsnetten niet aan te rake
volgorde en moeten proberen de
ng te bereiken.
Niveau o Klimmuur om de inga
brug met drie grote vlakken,
Niveau 1 Verticaal klimnet, boog
tsbalk.
wiebelbalk en horizontale evenwich
mmels,
Niveau 2 Grote boogbrug, scho
en.
horizontale touwladder, autoband

niveau 5

niveau 4

niveau 3

niveau 2

niveau 1

Niveau 3 Verticale touwladders,
rug.
spagaatbrug, trapezes en knotsenb

De Axibox voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.
Hij wordt driemaandelijks onderhouden en jaarlijks
opnieuw gekeurd. Zelf dien je op volgende veiligheidsregels te letten:
• Respecteer een maximum van 25 kinderen.
• Beveilig de ingang en uitgang met
valdempende matten.
• Zorg voor minstens twee begeleiders
en toezicht bij in- en uitgang.

• Cd met junglemuziek, watermuziek
en liedjes roodkapje
• 20 ronde plastic spiegels
• Tijdschrift
• Zaklamp
• 24 hand- en voetafdrukken
geplastificeerd/rubber
(rood en groen + vastgehecht)
• Rode en groene stift
• 2 magneetpuzzels van 12 stukken
• 3 magneetpuzzels van 5 stukken
• Toverstok
• Clownsneus
• Foto’s en prenten van kleuters in
bepaalde houdingen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Gebruik een aparte in- en uitgang.
• Stel je toch een beschadiging vast, signaliseer dit
dan onmiddellijk aan Aximax en stop indien nodig
met je spel.

Prenten van landschappen
Wekker
20 blinddoeken
Groot wit doek
Muziekinstrumenten: 2 regenpijpen,
5 strips met kleine belletjes,
3 handtrommels, 10 rammelaars,
3 plastic kazoos, blokfluit.
2 dierenmaskers
2 capes in opvallende kleur
20 grote en kleine zachte ballen
(1 per kleuter)
2 bellenblazers
Reservemagneten en -strips
Lang touw

• Fluitje
• Een lang lint van meerdere kortere
lintjes aan elkaar geknoopt in de
3 hoofdkleuren
• 45 lintjes in de 3 hoofdkleuren die
op een eenvoudige manier kunnen
vastgemaakt worden in de Axibox.
• Postbodepet
• Postbus (doos met gleuf)
• Postkaartje
• Parachute
• Pop: Jules
• Poppenkleren
• Wasspelden (plastic) in een bakje
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instap

k samen met de
kunnen klimmen en klauteren. Den
We bootsen apen na die zwierig
het oerwoud te
in
nog
wie
en
en,
won
ze
r
waa
egen,
kleuters na hoe ze zich voortbew
een babytwee
de
van
ter
kleu
e
, en benoem welk
vinden is. Zet de kleuters per twee
p.
a)-aa
aapje is en welke de mama (pap

spel

we tussen, onder
lianen, grote bomen, takken waar
De Axibox wordt een oerwoud met
zoals de apen uit
gen…
sprin
,
pen
stap
en,
sluip
en,
en boven kruipen, klauteren, hang
t elke baby-aap
lemuziek. Als de muziek stopt, zoek
het oerwoud. We doen dit op de jung
iek weer
muz
de
Als
.
dikke knuffel, buik tegen buik
zijn mama en ze geven elkaar een
le.
jung
de
t spelen in
begint, gaat elke kleuter weer apar

afsluiting

en. Wie door de
huis in de jungle en gaan er in slap
De kleuters zoeken een hol, nest,
er te maken,
wakk
n
diere
re
ande
stilletjes, zonder de
begeleider wordt gekieteld, mag
de uitgang staat om
aan
r
leide
bege
een
er
dat
Zorg
uit de jungle (Axibox) klauteren.
de kleuters te helpen.

variatie vanaf 4 jaar

, rug, voeten
leider een lichaamsdeel bv. buik
Als de muziek stopt, noemt de bege
en houden
op
ar
elka
en
zoek
uder). De kleuters
(of moeilijker: duim, elleboog, scho
herbegint.
r
wee
iek
muz
de
tot
ar
elka
n
het genoemde lichaamsdeel tege

Vanaf 3 jaar
eren: 15
Max. aantal kind
Materiaal
rijen

tte
e werkt op ba
+ Cd-speler di
sleeps
n
lio
he
“T
k bv
+ Junglemuzie
ton trio)
tonight” (Kings

en

Ontwikkelingsaspect

e
en complexer
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+ Eenvoudige
ren als klimm
oe
tv
ui
n
ge
in
n,
pe
basisbeweg
ui
sl
pen, kruipen,
klauteren, stap
.
en
ng
ha
springen,
nde situaties
en in spanne
+ Snel reager
.
ls
ke
ik
ge pr
met eenvoudi
inder duidelijk
m
en
re
ne
ei
kl
+ Grote en/of
nvoelen.
amsdelen aa
beleefde licha

instap

Vanaf 5 tot 6 jaar
: 15
Max. aantal kinderen
Ontwikkelingsaspecten

wicht
hterwaarts) even
+ Zijwaarts (en ac
houden.
opzichte van
+ Zich situeren ten
een voorwerp.
n
met begrippen va
+ Experimenteren
en
g
laa
om
,
og
ho
richting zoals om
rwaarts en
voorwaarts, achte
zijwaarts,…

Materiaal stic spiegel per kleuter.
+ 1 ronde pla

Je deelt de spiegels uit. Je laat de kleuters in de spiegel kijken en vertellen
wat ze zien. Uiteraard zien ze zichzelf, maar wat zien ze als ze de spiegel een
beetje verder van zich houden? Ze zien de ruimte achter zich! Je gaat vervolgens
ongeveer 2 m achter een kleuter staan en vraagt of hij/zij achterwaarts naar jou
kan stappen, kijkend in de spiegel.

spel

We gaan de Axibox in en proberen achterwaarts het parcours te ontdekken.

afsluiting

We blazen tegen onze spiegel tot hij helemaal aangedampt is. Als dat gelukt
is, geef je hem aan de begeleider en kruip je de Axibox uit. Zorg dat er een
begeleider aan de uitgang staat om de kleuters te helpen!!!
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instap

Je bekijkt met de kleuters de foto’s uit een tijdschrift. Je brengt onder de aandacht dat
op een foto niemand meer beweegt. We proberen enkele poses van op de foto’s uit.

spel

De kleuters kruipen en spelen in de Axibox. Jij bent de fotograaf als jij “123-geflitst”
zegt, bevriezen de kleuters onmiddellijk en blijven stilstaan in de houding die ze op dat
moment hebben. Als je in je handen klapt, mag iedereen weer gaan spelen. Wacht bij
kleine kleuters niet te lang.

afsluiting

Bij de laatste foto laten we lichaamsdeel per lichaamsdeel smelten tot we helemaal op
het groene net liggen: een vinger gaat slap hangen, vervolgens gaat je hele hand naar
beneden hangen, langzaam volgt je hele arm,…

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal

+ tijdschrift en zaklamp.

Ontwikkelingsaspecten

+ Eenvoudige en com
plexere
basisbewegingen uitv
oeren als klimmen,
klauteren, stappen, kru
ipen, sluipen,
springen, hangen.
+ De juiste energiedos
ering hanteren,
zich kunnen ontspanne
n,
bewust stilliggen/ stilsta
an.
+ Een beweging behoor
lijk stoppen.

variaties

3-jarigen: spelen in de Axibox en jij komt als fotograaf met een zaklamp 		
(“flits”) rond. De kleuter waar jij met je zaklamp op “flitst” blijft even stilstaan.
5-jarigen: Wie jij ziet bewegen moet uit de Axibox en mag pas de volgende 		
ronde er weer in.
6-jarigen: Je zegt na, “123-geflitst” eveneens een cijfer tussen 1 en 3. De kleuters
moeten vervolgens per twee, per drie,… een foto van zichzelf maken in de Axibox.

n
linkerhanden/-voete
n de speeltuigen. De
aa
st
g
va
rin
n
ke
ren
uk
be
fdr
rub
voeta
rstop de
Hecht de hand- en
/-voeten zijn geel. Ve
een
, de rechterhanden
uit. Elke kleuter krijgt
en
en
ho
sc
zijn blauw gekleurd
n
hu
n
kke
Een gele
tre
rs
et.
ute
-vo
kle
en
De
nd
x.
gele op de rechterha
ergens in de Axibo
n
ee
en
et
vo
en
d
erhan
blauwe stip op de link
x.
verstopt in de Axibo
rubberen ring wordt

voorbereiding

n gele rubberen
t in de vorm van ee
piratenschat verstop
n
t.
ee
oo
er
x-b
is
t
ibo
oo
Ax
x-b
In de Axibo
n de sporen in de
ar op zoek en volge
ring! We gaan er na

instap

rweg een plastic/
Axibox. Als ze onde
de
in
en
pp
sta
ene
en
, springen,…
/voet er op. Het gro
De kleuters klauteren
gen ze de juiste hand
e
leg
rlijk
en
vaa
kom
ge
en
en
teg
zitt
t
t
rden, want in het ne
rubberen hand of voe
gelijk aangeraakt wo
mo
inig
we
zo
g
ma
“visnet”
!
knijpgrage krabben

spel

n. De kleuters
lang touw geschove
ring wordt over een
gelegd
le
ge
en
he
de
n
x:
he
ibo
om
Ax
l
Kringspel uit de
w wordt in een cirke
tou
t
He
.
r hun rug
ot)
hte
bo
ac
(=
tig
ng
de ring voorzich
gaan zitten in een kri
schuiven de kinderen
achter welke
en
Nu
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rad
op
et
no
mo
ek
die
stg
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va
(uiteinden
kleuter (de piraa
van de kring zit één
door. In het midden
vindt.
rug de ring zich be

afsluiting

Vanaf 4 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal
+ Hand- en voetafdrukken in rubber in
twee kleuren
+ Een blauwe en gele stift.
+ Lang touw.

Ontwikkelingsaspecten
+ Vlot overstappen van het ene naar
het andere steunvlak
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, springen, hangen.
+ Ervaren dat je twee lichaamshelften hebt.
+ Aanvoelen dat de ene helft van het
lichaam spontaan de voorkeur geniet
omdat die ‘handiger’ werkt.
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instap

niet goed
Roodkapje heeft onderweg iets verloren uit haar mand, maar ze weet
helpen?
haar
jullie
Kunnen

wat.

spel

zoeken.
In de Axibox zijn er overal puzzelstukken verstopt, die de kleuters moeten
nt en
achterka
de
op
kleur
de
naar
ze
kijken
n,
gevonde
hebben
k
puzzelstu
Als ze een
een
op
staan
manden
Die
t.
gebrach
kleur
wordt het stuk naar de mand met dezelfde
Axibox.
de
in
plaats
ken
afgespro

afsluiting

Verzamel de kinderen uit de Axibox in een grote kring.
die Roodkapje
De puzzels worden gemaakt. We hebben de spullen teruggevonden
kwijt was!

variatie

hij het op
Pas op voor de wolf! Als hij je tikt, neemt hij je puzzelstuk af en verstopt
het spel en gaat
een andere plaats! Bij het liedje “Roodkapje waar ga jij heen” stopt
iedereen uit de Axibox.

instap

We zijn in het circus! Je zet een clownsneus op en maakt traag bewegingen met
je armen of benen. De kleuters bootsen na. Je vertelt over de acrobaten, die nog
straffere kunstjes kunnen. Zij zitten in de Axibox. Kan jij wat zij kunnen?

spel

De kleuters klauteren in de Axibox en volgen het parcours. Als ze een opgehangen
prent tegenkomen, proberen ze de houding na te bootsen.

afsluiting

De kleuters maken van zichzelf een klein bolletje (gehurkt), ergens op een comfortabel
plekje in de Axibox. Ze verstoppen zich net zoals een wit konijn in een toverhoed!
Wanneer jij met je toverstok komt en zegt. “Hobbeledobbelduit (+ naam) kom eruit”
veert de kleuter recht en gaat al springend naar de uitgang van de Axibox.

Vanaf 3 jaar
: 15
Max. aantal kinderen
Materiaal

n
gneetpuzzels va
+ 4-6 jarigen: 2 ma
puzzel heeft
e
Elk
.
en
kk
stu
maximum 12
.
aan de achterzijde
een andere kleur
van
els
zz
tpu
ee
: 3 magn
+ Bij de 3-jarigen
zzel heeft
pu
e
Elk
.
en
kk
maximum 5 stu
.
aan de achterzijde
een andere kleur

Ontwikkelingsaspecten

complexere
+ Eenvoudige en
mmen,
n uitvoeren als kli
ge
gin
we
basisbe
n,
ipe
slu
en, kruipen,
klauteren, stapp
.
en
pp
sta
,
springen, hangen
andere
actiehand en de
+ De ene hand als
.
en
uik
br
als steunhand ge
uaties
in spannende sit
+ Snel reageren
.
els
ikk
pr
met eenvoudige

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal

+ Toverstok en clownsneus.
+ Prenten of foto’s met een
kleuter
afgebeeld in een bepaalde
pose/
houding. Ze worden in de Axib
ox
omhoog gehangen. Gebruik
voor de
3-jarigen de foto’s en voor de
kinderen
vanaf 4 jaar de prenten.

Ontwikkelingsaspecten

+ Evenwicht houden op sma
lle, maar
stabiele steunvlakken.
+ Evenwicht houden op labi
ele,
lage steunvlakken.
+ Houdingen nabootsen
(met verschillende details).
+ Even op één been staan.
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voorbereiding

Wekker aanzetten zodat hij na 10 minuten afgaat en in de Axibox verstoppen.

instap

Het spook slaapt en dat willen we liever zo houden. De wekker die het spokenuur aangeeft
mag niet afgaan! Sssstttt! We spelen zacht en stil want anders wordt het spook wakker!

spel

We gaan al stappend, klauterend, klimmend op zoek naar de wekker in de Axibox en
proberen te achterhalen waar de wekker zit door goed te luisteren! Gaat de wekker toch af,
dan komt de begeleider (met doek rond de schouders) spoken in de box.

afsluiting

De kleuters zoeken een plekje waar ze gemakkelijk kunnen liggen in de Axibox en sluiten
de ogen. Langzaam worden we wakker. Een hand gaat zachtjes bewegen, een tweede
hand doet mee, vervolgens een voet, been, arm, hoofd,… tot we helemaal wakker zijn en
rechtop staan. We rekken ons nog eens goed uit ademen diep in en uit en zeggen zo lang
mogelijk “BOEOEOEOEOEOE”! De spoken zijn wakker en klauteren uit de box. Afspraak:
niet schreeuwen.

Vanaf 3 jaar (variatie: 4 tot 6 jaar)
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal
+ Wekker in een zakje om op te kunnen
hangen.
+ 1 blinddoek per kleuter
+ Groot wit doek

Ontwikkelingsaspecten
+ Iets snel uitvoeren
+ Ervaringen opdoen rond bron, richting
en klanksterkte van het geluid.
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, kruipen, sluipen.

variatie

Idem maar geblinddoekt. Bij oudere kleuters kan het spel overgaan in een tikspel:
wie getikt is gaat “eventjes” opzij aan de ingang staan.

voorbereiding

k.
muziekinstrument.
rden op de houten bal
Plaats in elke box een
eerstok kan gebruikt wo
anc
bal
als
die
pijp
Box 1 Regen
vechten.
ijp niet dient om mee te
Spreek af dat de regenp
de balk.
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de
aan
es vastgehecht
Box 2 Strip met belletj
an.
ena
bov
w
tou
het
hecht aan
Box 3 Handtrom vastge
l!)
me
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de
aan
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(Afspraak: niet han
ntale touwladder.
tgehecht aan de horizo
steeds
Box 3 Rammelaars vas
reek af dat de kazoos
in de autobanden. (Sp
pt
sto
ver
oos
kaz
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Box 4 Pla
egd!)
trapeze.
daar terug worden gel
de ronde balken van de
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Box 5 Een
de houten balk.
ntaal vastgehecht aan
Box 6 Regenpijp horizo
n en blokfluit.
we
tgehecht aan de tou
Box 6 Sambaballen vas

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 8
Werk met wisselbeurten
Ontwikkelingsaspecten
+ Iets snel uitvoeren
+ Ervaringen opdoen rond bron, richting
en klanksterkte van het geluid.
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als
klimmen, klauteren, stappen,
kruipen, sluipen, springen, hangen.

Materiaal

+ Verschillende muziekinstrumenten
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instap
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met de kleuters dat er

spel
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Axibox en laat zachtje
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afsluiting
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instap

De Axibox is het huis van Bie baa ballenbeest. Als je hem met een bal raakt roept hij: “BIE
BAA BALLEN BEEST!!”. In zijn huis zijn overal ballen verstopt. Speel het spel even kort buiten
de Axibox, zodat alle kleuters het spelidee goed door hebben.

spel

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal

Zoek in de Axibox een bal en probeer het Bie baa ballen beest te vangen door hem te raken
met een bal.
Afspraak Je neemt niemands bal af. Ga zo staan, dat de kleuters onder/over/op hindernissen
moeten kruipen om je te kunnen raken. Verplaats en beweeg niet te snel bij jonge kleuters.

+ 2 dierenmaskers
+ 2 capes in opvallende
kleur
+ Grote zachte ballen
+ Bij oudere kleuters kle
ine ballen

afsluiting

Ontwikkelingsaspecten

Diep inademen, ademhaling vasthouden, de bal proberen plat te duwen. Uitademen en de bal
terug naar zijn oorspronkelijke vorm laten komen Bie baa ballen beest komt rond met een grote
plastic bak. Wie zijn bal in de bak kan gooien, verlaat de Axibox. Zorg dat er iemand aan de
uitgang staat om de kleuters te helpen bij het naar buiten klimmen.

+ Afstand als spelidee
en regel
in het spel integreren
+ Inspelen op één bew
egingsbaan
van iemand

variaties

Gebruik bij oudere kleuters kleine mousse ballen die ze met 1 hand kunnen werpen.

instap

Laat de kleuters vrij spelen in de Axibox en de prenten bekijken. Bij een
fluitsignaal verzamelen de kleuters zich rond jou. Je vraagt hen wat ze hebben
gezien in de Axibox.

spel

3 tot 4 jaar
Max. aantal kinderen: 10
(werk eventueel met wisselbeurten)
Materiaal en voorbereiding
+ Fluitje
+ In elke box wordt een prent omhoog
gehangen : de zee, het strand,
de lucht, de bergen, het bos,
de Noordpool.

Je geeft de kleuters de opdracht “klauter vlug naar de zee”. Iedereen klautert
naar de box met de zee-prent, daar bootsen we grote en kleine vissen na die
tussen/op/onder de hindernissen zwemmen.
Vervolgens zeg je “klauter naar het bos”. Daar doen we alsof we in bomen
klimmen, op omgevallen bomen stappen, aan takken hangen… Vervolgens zeg
je na 5 min. “ klauter naar de lucht”. Daar doen we alsof we tussen touwen en
balken vliegen, fladderen, zweven, een duikvlucht nemen, enzovoort.

afsluiting

Bij een tweede fluitsignaal gaan de kleuters in een lange rij achter je staan,
de trein vertrekt naar huis! De kleuters volgen dezelfde weg als jij (= locomotief)
naar beneden richting uitgang van de Axibox.
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instap

Bedenk met de kleuters wel
ke vissen en andere dieren
er allemaal zwemmen in de
zee. We bootsen ze na op
muziek. Vb. kronkelende wat
erslangen, dolfijnen die in
uit het water springen, krui
en
pende krabben, kwallen…

spel

We gaan zoals zeedieren
zwemmen in de Axibox.
De begeleid(st)ers verspre
iden zich ver genoeg van
elkaar in de Axibox en blaz
bellen. De kleuters klimmen
en
, klauteren, stappen, kruipen
over/onder/op de hindern
om de bellen kapot te klap
issen
pen.

afsluiting

De kleuters maken van zich
zelf een klein bolletje. Als
een begeleid(st)er over het
haar van een kleuter kom
t blazen, groeit die uit tot
een grote, ronde zeepbel,
dansend naar buiten zwe
die al
eft. Zorg dat er iemand aan
de uitgang de kleuters
kan helpen.

variatie

Deze keer mogen de bel
len niet kapot. De kleuters
klimmen, klauteren, stappen
kruipen over/onder/op de
,
hindernissen en proberen
de bellen te ontwijken zod
ze niet kapot gaan.
at

instap

iets in jouw
Je vraagt een kleuter een toverspreuk te zeggen. Na die toverspreuk werd er
er aan
mouw getoverd. “Kijk het uiteinde van een lint in mijn mouw?!” Je laat de kleuter
de kleuters
met
Bespreek
zijn!
te
kleuren
de
verschillen
met
lint
lang
een
blijkt
Het
trekken.
getoverd zijn.
welke kleuren. Vervolgens vertel je de kleuters dat er in de Axibox ook linten
Zullen we gaan kijken?

spel

De kleuters zoeken een plaats bij een lintje. Na 1 fluitsignaal zeg je een kleur.
De kleuters gaan op zoek naar een lintje van die kleur en gaan er bij staan.
kleur.
Als iedereen een lintje heeft gevonden, fluit je opnieuw 1 x en zeg je een andere
Je herhaalt dit enkele keren.

afsluiting

we nog kort
De kleuters maken de lintjes los en brengen ze naar jou toe. Samen voeren
zwaaien,
even een speelliedje uit: (uit “Dingdong” pg 197) “Wie waa waaien, zwieren,
grond.”
de
bij
en
lucht
de
in
hoog
rond,
het
in
linten
mooie
mooie linten in het rond,

variaties

een kleur
Vanaf 4 jaar Wanneer de kleuters dit spel goed door hebben kan je i.p.v.
= banaan,
geel
tomaat,
=
rood
vb
zeggen
kleur
mstige
overeenko
een
met
een voorwerp
n.
blauw = zee, … Gefopt: wanneer je 2 X fluit mag je “niet” van plaats verandere
5-6 jarigen Wanneer je 3 x fluit wordt er wel van plaats veranderd maar zoek
je een ander lintje van “dezelfde” kleur.

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal
+ 2 bellenblazers
+ Watermuziek vb. “Het aquarium”
(album: De grote dierenparade)
+ Cd-speler op batterijen

Ontwikkelingsaspecten
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, kruipen, sluipen,
springen, hangen.
+ Voorwerpen ten opzichte van zichzelf
situeren.
+ Grote lichaamsdelen aanvoelen,
die je duidelijk beleeft (hoofd, oren,
buik, vingers, voeten).
+ Snel reageren in spannende situaties
met eenvoudige prikkels.

Vanaf 3 jaar
Max. aantal kinderen: 15
Materiaal
+ Een lang lint van meerdere kortere
lintjes aan elkaar geknoopt. Je verstopt
het lint in je mouw.
+ Fluitje
+ 45 lintjes in de 3 hoofdkleuren die op
een eenvoudige manier kunnen
vastgehecht worden in de Axibox.
In elke box hang je 3 verschillende kleuren.

Ontwikkelingsaspecten
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, kruipen, sluipen,
springen, hangen.
+ Begrippen van plaats hanteren.
+ Experimenteren met begrippen van
richting zoals omhoog, omlaag en
voorwaarts,…
+ Snel reageren in situaties met meerdere
complexe prikkels.
+ Globale gelijkenissen opmerken in wat
wordt waargenomen en concrete, duidelijke
contrasten of verschillen ontdekken.
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instap

Je zet de postbodepet op
je hoofd. Jij bent de postbo
de! Je toont een postkaartje.
Boven in de box staat een
postbus en je wil een kaartje
opsturen naar mama/ pap
vertoeven is in Aximax.
a om te laten weten dat het
aangenaam
Je vraagt de kleuters of ze
je kunnen helpen de weg
te
vinden naar de postbus.
Je begeleidt /helpt de kleu
ters via het fantasieverhaal
door de Axibox.

spel

Klimmuur “Eerst moet je
over een heuvel”
Box 1

“Vervolgens voorbij een haa
g”
Omhoog klimmen en zijwaar
ts vorderen

op het net van touwen.

Box 2

“Dan door verschillende poo
rten”
Door de gaten van het net
van touwen slalommen.

Box 3

“Over een brug”
Zijwaarts vorderen over de
horizontale balk. Blijf voor
de kleuters staan en geef
indien nodig.
hen een hand ter

Box 4
Box 5
Box 6
Box 7

ondersteuning

“We nemen een korte weg
door het park en tuimelen
in de vijver”
Tuimelen rond de balk. Hou
het touw bovenaan omhoog
.
“Over het voetpad van een
zeer smal straatje”
Zijwaarts vorderen op het
touw.
“De postbodes blijven eve
n spelen in de speeltuin met
schommels”
Kort even schommelen zitte
nd of staand op de schomm
el.
“Vervolgens over een tweede
brug”
Voorwaarts kruipen op de
horizontale touwladder.
Hou de ladder vast als hij
te veel wiebelt.

Box 8

“De postbodes bellen aan
bij enkele huizen en kijken
of er iemand thuis is”:
Door een autoband kruipen

Box 9

Voorwaarts vorderen op de
balk en

tussen de sporten van de
ladders klauteren.
Box 10 “We nemen een
trap naar beneden”
Zitten/staan op de trapeze
s, kort even schommelen,
daarna verder
zijwaarts vorderen van de
ene trapeze naar de andere
.
Help de kleuters op de eer
ste en hoogste trapeze.
Box 11 “We nemen de met
ro, stappen in en houden
ons goed vast”
Zijwaarts vorderen op het
touw, met steun van de kort
e touwtjes
Box 12 “We zijn er! We kun
nen het kaartje posten”
Onder de parachute kruipen
, de postkaart van de beg
eleider wordt
in de postbus gestoken

afsluiting

De kleuters sluiten de oge
n. Je haalt 1 kleuter eruit,
die mag onder de parach
De kleuters openen de oge
ute.
n. 1 kleuter mag aan het “hu
is” aanbellen “dingdong”
De kleuter onder de parach
.
ute antwoordt “koekoek wie
ben ik”.
De kleuters proberen de stem
te herkennen.
Als het niet lukt, mag de kleu
ter onder de parachute een
arm, been…, laten zien.
Herkennen we nu wie er woo
nt?

Vanaf 5 jaar
Max. aantal kinderen: 12
Materiaal
+ Postbodepet.
+ Postbus (doos met gleuf) geplaatst
onder de parachute.
+ Postkaartje.
+ Parachute over de touwen in box 12
gehangen zodat het een “huis” vormt
waar kleuters onder kunnen kruipen.

Ontwikkelingsaspecten
+ Op smalle maar stabiele steunvlakken
steunen.
+ Op licht labiele, lage steunvlakken steunen.
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, kruipen, springen,
hangen, tuimelen.

11

instap

De Axibox is het huis van “Jules”, willen jullie bij hem in het huis komen spelen?
Laat de “Jules” de verschillende bewegingsopdrachten in de Axibox eerst altijd voordoen.

spel

Klimmuur “Eerst moeten we de trap op.”
Klimmen Ga achter de kleuters staan, leg de dikke mat onder de klimmuur.!!!
Box 1

“We zijn in de badkamer.”
We kruipen/sluipen onder het net van touwen de “douchecabine” in.
“Daar ligt de zeep en shampoo. We doen vervolgens alsof we ons inzepen: haar, rug, voeten,…
“Wie kan de kraan opendoen om ons af te spoelen?” De kleuters gaan op het onderste touw staan
en doen alsof ze de kraan opendraaien.

Box 2

“In de waskamer liggen kleren en wasknijpers. Help je Jules de was ophangen?” De kinderen hangen kledij
met wasknijpers op aan de touwen. Ze kunnen ook zelf even gaan hangen met twee handen, aan het touw.

Box 3

“We stappen door de smalle gang van het huis.” Voorwaarts vorderen over de horizontale balk.
Help de kleuters één voor één op de balk en blijf voor de kleuters staan. Geef hen een hand ter ondersteuning
indien nodig.

Box 4

“Op het balkon en kijken we naar beneden.” Met de buik/bekken op de ronde balk kort even hangen.
Leg, indien het te moeilijk is om zichzelf op te trekken, de kleuters zelf op de balk en laat ze kort even
hun evenwicht zoeken.

Box 5

“Door de deuren gaan we naar een andere kamer van het huis.” Over het touw klauteren.
Ga aan de andere kant van het touw staan tegenover de kleuters en geef steun met beide handen.

Box 6

“Jules gaat even spelen op schommel in de tuin.” Kort even schommelen, zittend op de schommel.

Box 7

“We gaan even uitrusten in de hangmat.” Gaan liggen op de horizontale touwladder.
Laat de ladder zachtjes wiegen als je ziet dat de kleuters makkelijk hun evenwicht
kunnen houden. De kleuters kunnen eventueel ook eventjes “Jules” in de armen vasthouden.

Box 8

“In de keuken, roeren, proeven en kijken we in de potten (=autobanden).”
De kleuters staan voor de autobanden en steken al roerend een arm,
proevend een vinger, ruikend hun neus door de band.

Box 9

“In de speelkamer moet al het speelgoed worden opgeruimd.”
Voorwaarts vorderen op de balk, de kleuters zoeken steun aan de
touwladders en steken een hand tussen twee sporten (= kast).

Box 10 “Oei, Jules moet even plassen, gauw naar het toilet, psssssssst.”
Even gaan zitten op de trapezen en zo lang mogelijk “pssst” zeggen.
Help de kleuters op de trapezes en ondersteun indien nodig.
Box 11 “Tijd om te gaan slapen, we steken een nachtlichtje aan.” Kort even hangen
aan het touw. Help de kleuters omhoog en laat ze voorzichtig los als ze
zich veilig genoeg voelen.

3 tot 4 jaar
Max. aantal kinderen: 12
(2 groepjes elk in een andere box,
daarna wissel je van box)
Materiaal
+ Pop Jules
+ Poppenkleren en waspelden (plastic)
in een bakje, in box 2.
+ Parachute over touwen hangen
in box 12.

Ontwikkelingsaspecten
afsluiting

Box 12 “We leggen Jules te slapen op de parachute”
De kleuters liggen onder de parachute en zingen “slaap, Juleke slaap.”

+ Op smalle maar stabiele
steunvlakken staan.
+ Op licht labiele, lage
steunvlakken staan.
+ Eenvoudige en complexere
basisbewegingen uitvoeren als klimmen,
klauteren, stappen, kruipen, sluipen,
springen, hangen.
+ Kleine dingen tussen
twee vingers nemen.
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Er wordt een minimum van 8 kind

Aximax is een gloednieuw
jeugdcentrum in hartje Brussel.
Het jeugdcentrum heeft maar één doel:
ruimte geven aan kinderen en jongeren.
Je kan er terecht voor allerlei ateliers,
sportieve en vrijetijdsactiviteiten. Wil je
je eigen ding doen, dan kan je zo goed
als gratis gebruik maken van de zalen.

Adres, info en reservaties
JC AXIMAX
John Waterloo Wilsonstraat 19
1000 Brussel
02 280 45 56
aximax@vgc.be
www.aximax.vgc.be

