


Carnavalsschilderij: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de fijne motoriek en de hand oog coördinatie 
 
Materiaal: 

 Schilderspapier 
 Verf 
 Kwasten 
 Plakband 
 Schorten 

 
Voorbereiding: 
Leg al materialen klaar 
 
Uitvoering: 
Vertel de kinderen dat ze iets over carnaval mogen maken 
Laat de kinderen vertellen waar ze aan denken als ze carnaval horen 
Laat de kinderen een verf tekening over carnaval maken 
 
Afsluiting: 
Schrijf de namen op de tekening/ schilderijen 
Laat alles drogen 
Laat de kinderen de schorten opruimen 
Kwasten afspoelen 
Alles opruimen 
Schilderijen ophangen 
  



Verkleedspel: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de grove motoriek, en de sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Materiaal: 

 Verkleedkleren 
 
Voorbereiding: 
Zorgen dat er verkleedkleren aanwezig zijn 
 
Spelregels: 
De kinderen doen een wedstrijdje in een hindernis baan 
De kinderen beginnen met de verkleedkleren aantrekken 
Dan over de bank lopen 
Dan van mat naar mat springen 
Dan door de hoepel kruipen 
Wie het eerst terug is heeft gewonnen 
Dit net zo lang doorwerken tot er een winnaar uit de bus is gekomen 

Variant 1: 
2 groepen maken en de groepen het tegen elkaar op laten nemen.  

Welke groep is als eerste helemaal klaar met het spel 
Variant 2: 

2 rijen de kinderen nemen het tegen elkaar op 
De verliezer gaat op de bank zitten winnaar sluit achteraan in zijn rij aan 

Welke rij is als eerste leeg die hebben verloren de andere rij heeft gewonnen 
 
Uitvoering: 
Verdeel de kinderen in 2 groepen 
Laat de kinderen zien wat ze moeten doen 
Laat de kinderen eerst oefenen met de hindernisbaan 
Laat de kinderen het tegen elkaar opnemen tegen elkaar 
De verliezer gaat op de bank zitten de winnaar in de rij 
Welke rij is als eerste leeg? Die hebben verloren 
 
Afsluiting: 
Alle materialen opruimen 
Alle kinderen op de bank zitten en vertellen wat we gaan doen als afsluiting 
Fopbal. Handen op de rug. Bewegen ze en de bal wordt niet gegooid ben je af. De bal 
wordt gegooid en je hebt hem niet gevangen ben je ook af. Vang je de bal ben je door 
naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijft er een kind over en die heeft dan gewonnen. 
De kinderen die af zijn gaan zich weer aankleden 
  



Carnavalstikkertje: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de grove motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Materiaal: 
Geen 
 
Voorbereiding:  
Spelregels goed doornemen 
 
Spelregels: 
Hetzelfde als tv tikkertje alleen moeten de kinderen dan iets opnoemen wat met 
carnaval te maken heeft. 
Het gaat als volgt 1 kind is de tikker. Die probeert de anderen kinderen te tikken alleen 
kunnen de kinderen als ze iets van carnaval zeggen niet getikt worden. De kinderen 
die iets hebben gezegd geven dit aan door hun hand tegen hun hoofd neer te zetten 
zoals een soldaat dat doet. De kinderen kunnen pas worden bevrijd als ze door een kind 
worden getikt die nog vrij rond loopt. Als de tikker je heeft getikt voordat je iets hebt 
opgenoemd van carnaval dan is diegene mede tikker. Totdat uit eindelijk alle kinderen 
zijn getikt of alle kinderen stil staan. 
 
Uitvoering: 
Vertel de kinderen wat we gaan doen.  
Als het lukt doe je het voor. Misschien kunnen de oudste het spel tv tikkertje dan 
kunnen die het voordoen voor de kleine kinderen. 
Laat de kinderen het spel spelen. 
Kies een tikker en laat het spel starten 
Spel afgelopen nieuwe tikker kiezen 
 
Afsluiting: 
Alle kinderen op de bank zitten en vertellen wat we gaan doen als afsluiting 
Fopbal. Handen op de rug. Bewegen ze en de bal wordt niet gegooid ben je af. De bal 
wordt gegooid en je hebt hem niet gevangen ben je ook af. Vang je de bal ben je door 
naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijft er een kind over en die heeft dan gewonnen. 
De kinderen die af zijn gaan zich weer aankleden 
  



Carnavalsmemorie: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, fijne motoriek, sociaal emotionele 
ontwikkeling en de hand oog coördinatie 
 
Materiaal: 

 Afbeeldingen x2 van carnaval 
 Laminator 
 Schaar 
 Lijm 
 Wit karton 

 
Voorbereiding: 
Zorg dat je van de carnavalsplaatjes er 2 hebt 
Knip de plaatjes uit en plak ze op een wit stuk karton 
Maak van het karton kaartjes 
Lamineer de kaartjes 
 
Spelregels: 
Memorie iedereen kent het wel maar dan toch de regels nog een keer. 
Je moet 2 dezelfde plaatjes bij elkaar zoeken. Heb je 2 dezelfde mag je nog een keer. 
Heb je niet 2 dezelfde kaartjes dan mag de volgende speler. Je speelt met de richting 
van de klok mee. De kinderen die de meeste kaartjes heeft, heeft gewonnen 
 
Uitvoering: 
Laat de kinderen de memorie zien. 
Leg de spelregels uit 
Vertel welk kind er mag beginnen 
Speel het spel (wel begeleiden omdat kleine kinderen vaak nog niet snappen wanneer 
het hen beurt is) 
 
Afsluiting: 
Laat de kinderen de plaatjes tellen. 
Degene met de meeste heeft gewonnen 
Laat de kinderen de memorie opruimen 
  



Confetti naleggen: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de cognitieve vaardigheid, fijne motoriek, taal ontwikkeling en de 
hand oog coördinatie 
 
Materiaal: 

 Confetti 
 Wit karton 

 
Voorbereiding: 
Spelregels doornemen voor je zelf 
Voor jezelf een opzet maken hoe je de confetti gaat neerleggen hoeveel en hoe je het 
opbouwt 
Zorgen dat de materialen aanwezig zijn 
 
Spelregels: 
Je legt de confetti in een rij voor aan de kinderen.  
De kinderen bekijken het 
Na een paar seconden leg je het witte karton erover heen 
Laat een kind naleggen wat je hebt gelegd 
Laat de andere kinderen vertellen of het klopt 
Controleer of het klopt en vertel bij ieder stuk confetti welke kleur het is 
Het gaat vooral om de kleuren die je gebruikt dat ze die naleggen 

Variant: 
Laat de kinderen aan tafel zitten en laat ze het allemaal naleggen. 

Wie heeft het goed en wie heeft het fout 
 
Uitvoering: 
Vertel de kinderen wat we gaan doen 
Doe voor hoe het moet 
Leg iets neer en laat de kinderen het goed zien 
Laat een kind het naleggen 
Doe dit een tijdje 
 
Afsluiting: 
Laat duidelijk weten dat het de laatste reeks is die je neerlegt 
Laat de kinderen mee helpen met opruimen 
  



Confetti kringspel 
 
Doel: 
Het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, hand oog coördinatie en de fijne 
motoriek 
 
Materiaal: 

 2 A3 papieren met een grote ballon erop 
 Confetti 
 Dobbelsteen 
 Laminator 

 
Voorbereiding: 
Neem de spelregels voor jezelf goed door 
Lamineer de A3 vellen met de ballonnen erop 
Zorg dat alle materialen aanwezig 
 
Spelregels: 
Verdeel de kinderen in 2 groepen. 
De groepen gooien om de beurt en het aantal ogen bepaald het aantal confetti's dat op 
de ballon gelegd mag worden. 
Laat de kinderen duidelijk vertellen hoeveel ogen er op de dobbelsteen staan en tel 
met ze mee als ze het op de ballon leggen. Laat de kinderen ook hard op meetellen 
Als alle confetti's op zijn kan er geteld worden wie er gewonnen heeft. 
 
Uitvoering: 
Vertel de kinderen wat we gaan doen 
Leg het spel goed uit en doe het voor 
Verdeel de groep in 2 groepjes 
Begeleid het spel 
Laat de groepjes om de beurt gooien en erop leggen (laat de kinderen in de groepjes 
ook omstebeurt doen) 
 
Afsluiting: 
Tel als alle confetti’s op zijn samen met de kinderen per ballon 
Het groepje met de meeste heeft gewonnen 
Laat de kinderen meehelpen met opruimen 
  



Aankleedspel: 
 
Doel: 
Het stimuleren van de zintuiglijke ontwikkeling en de grove motoriek 
 
Materiaal: 

 Wit A4 karton 
 Verschillende kleuren lapjes stof 
 Schaar 
 Lijm 
 Dobbelsteen 

 
Voorbereiding: 
Maak van de verschillende lapjes stof 4 clowntjes 
Plak de clowntjes op het A4 karton en knip ze uit zorg wel dat de buitenkant heel blijft 
Knip het hoofd, armpjes en beentjes los van de buik 
Zet er dobbelsteennummers op d.m.v. een kleinstukje wit karton er bovenop te plakken 
Zorg dat je alle verdere materialen klaarliggen 
 
Spelregels: 
Wie kent het niet het spel van de clowntjes vroeger? 
De kinderen gooien omstebeurt degene die het hoogst heeft gegooid mag beginnen en 
daarna ga je met de klok mee rond. 
Als je 5 gooit mag je het stukje pakken waar 5 opstaat. 
En dat mag je in jouw vormpje leggen.  
Daarna is de volgende aan de beurt zo ga je door totdat heel je clowntje vol ligt. 
Gooi per ongeluk nog een keer het cijfer wat al is geweest dan mag je die beurt niks 
pakken want je hebt het stuk ten slotte al. 
Wie zijn clowntje als eerste heel heeft, heeft gewonnen 
 
Uitvoering: 
Vertel de kinderen wat we gaan doen 
Leg de regels uit en doe het voor 
Laat de kinderen het spel spelen 
 
Afsluiting: 
Samen alle clowntjes heel maken en opruimen in de doos 
  



Schutkokers geluiden maken 
 
Doel:  
Het stimuleren van de fijne motoriek, hand oog coördinatie, grove motoriek en de 
zintuiglijke ontwikkeling. 
 
Materiaal: 

 Wc/ keuken rollen 
 Rijst 
 Macaroni 
 Spaghetti in stukjes 
 Pijpjes 
 Vermicelli 
 Papier 

 
Voorbereiding: 
Maak een voorbeeld schutkoker 
Zorg dat alle materialen klaar staan 
 
Spelregel: 
Je maakt eerst 5 schutkokers. 
Je zet aan de onderkant wat erin zit zodat je het zelf weet 
Je laat alle kinderen de schutkokers horen en verteld wat erin zit 
Hierna begint het spel 
Je laat een schutkoker horen en laat de kinderen raden wat erin zit 
Zo ga je een tijdje verder totdat je alles hebt gehad en de kinderen het best goed 
weten 
Daarna blinddoek je een kind en kies je een ander kind uit die een schutkoker mag 
laten horen 
Het geblinddoekte kind mag raden wat er in de schutkoker zat 
 
Uitvoering: 
Zet de kinderen die mee willen doen rond de tafel 
Leg het spel uit 
Laat de kinderen de schutkokers een voor een horen 
Ga verder zoals bij de spelregels 
 
Afsluiting: 
Laat duidelijk weten dat het volgende kind het laatste kind is wat mag raden 
Ruim samen met de kinderen alles op 
  



 


