
BEWEEG 
SPELLETJES
STIMULEER EENVOUDIG DE ONTWIKKELING

AAN DE SLAG MET

Werk je met kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar? Wil je ze stimuleren om meer en goed te bewegen? 
Gebruik dan de beweegspelletjes om leuke beweegideeën en inspiratie op te doen.  
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TIPS

HOE ZET JE DE BEWEEGSPELLETJES IN?

WAAROM DE BEWEEGSPELLETJES?

WAT IS HET?

IDEE: 
Achter de 47 spelletjes heb je de mogelijkheid om zelf 5 beweegspelletjes toe te voegen.  
Creëer eigenaarschap en energie door samen met collega’s of met ouders spelletjes te bedenken  
en toe te voegen aan de Beweegspelletjes.

Makkelijker dan je denkt!

BRENG BEWEGINGIN JE DAG

SCHRIJF JOUW  EIGEN SPEL OP
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• Bedenk met elkaar op welke momenten van de dag je eenvoudig meer beweging kunt aanbrengen en benut die momenten.
• De spelletjes kun je zowel binnen als buiten doen, afhankelijk van de benodigdheden en het weer. Probeer hierin te variëren.
• Maak bewegingen moeilijker als een kind daaraan toe is en maak het gemakkelijker als het kind er nog niet aan toe is.
• Wees creatief in het bedenken van verschillende bewegingen en bewegingsmomenten.
• Denk ook aan een creatieve invulling. Zo kun je bijvoorbeeld wc-rollen in verschillende kleuren schilderen, 
 voordat je ze gaat gebruiken.
• Geef het goede voorbeeld en beweeg enthousiast mee!

Hang de Beweegspelletjes op een zichtbare plek aan de ring. Als je met kinderen werkt in de kinderopvang of in de wijk, kies je (samen met hen) 
een beweegspelletje. Kies elke dag een ander beweegspelletje, of kies een spelletje om elke dag te spelen gedurende de week. Tijdens gesprekken 
met ouders, bijvoorbeeld binnen de jeugdgezondheidszorg, kun je ook gezamenlijk  passende beweegspelletjes kiezen om thuis uit te voeren.

Lees samen de uitleg van het spelletje door, pak de benodigdheden erbij en ga aan de slag! De benodigdheden staan dikgedrukt in de uitleg. 
Op de voorkant staan icoontjes die aangeven vanaf welke leeftijd  het spel geschikt is, hoeveel voorbereidingstijd je nodig hebt  en 
hoeveel uitvoeringstijd  . 

De meeste Beweegspelletjes kun je doen met één of meerdere kinderen. Een paar spelletjes zijn geschikt voor maximaal één kind of voor 
minimaal twee kinderen. 

Bewegen is belangrijk. Het bevordert onder andere een goede motorische ontwikkeling bij een kind. Deze ontwikkeling is de basis voor de 
bewegingen die we maken in het dagelijks leven. De afgelopen jaren gaat de motorische ontwikkeling van kinderen echter achteruit. Zet met 
de beweegspelletjes in op bewegen voor kinderen van 0-4 jaar en stimuleer daarmee de motorische ontwikkeling! 

De Beweegspelletjes zijn inspirerende beweegactiviteiten voor kinderen van 0-4 jaar. Door middel van de eenvoudige en laagdrempelige 
spelletjes worden kinderen (en volwassenen) op een leuke manier gestimuleerd om te bewegen. De spelletjes zijn ontwikkeld om de 
motorische ontwikkeling te stimuleren, maar dragen ook bij aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Bij ieder spelletje staat 
aangegeven op welke wijze je hieraan werkt.
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ONTWIKKELGEBIEDEN
Op de achterkant van ieder spelletje staan icoontjes met uitleg van de ontwikkelgebieden die dat spelletje stimuleert. Als je een kind wilt 
laten werken aan een bepaald ontwikkelgebied, kun je daar zo gemakkelijk een spelletje bij zoeken.

OVERZICHT VAN ALLE ICOONTJES MET MOGELIJKE ONTWIKKELGEBIEDEN:

GROF 
MOTORISCH

COGNITIEF SOCIAAL-
EMOTIONEEL

FIJNE 
MOTORIEK

• Balanceren 
• Vallen
• Stoeien 
• Vechten
• Gaan en lopen
• Springen en landen
• Rollen
• Duikelen 
• Draaien
• Gooien
• Vangen
• Slaan 
• Mikken
• Trappen, schieten 

en mikken
• Klimmen en 

klauteren
• Zwaaien en 

slingeren
• Bewegen op muziek
• Maken van muziek

• Taalontwikkeling 
en verbale 
communicatie

• Non-verbale 
communicatie 

• Rekenen
• Ruimtelijk inzicht
• Zintuiglijke 

ontwikkeling
• Concentratie
• Geheugen

• Zelfvertrouwen
• Impulscontrole
• Aan regels leren 

houden
• Zelfstandigheid
• Inlevingsvermogen
• Rekening houden 

met anderen
• Samenwerken
• Vertrouwen
• Hechting
• Oefenen met rollen
• Omgaan met 

gevoelens/emoties
• Omgaan met 

conflicten

De ontwikkelgebieden zijn: 
Grove motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Op deze gebieden kunnen verschillende ontwikkelingen 
gestimuleerd worden. Deze staan per spelletje aangegeven. Bij spelletjes die de fijne motoriek stimuleren staat enkel een icoontje 
aangegeven en geen verdere uitleg. 

• Bij fijne 
bewegingen, 
zoals een kraal 
vastpakken, knippen 
en een potlood 
gebruiken, hebben 
we het over de 
fijne motoriek. De 
samenwerking 
tussen ogen en 
handen wordt oog-
handcoördinatie 
genoemd en is 
hier een belangrijk 
aspect in. Om dit 
goed te kunnen, 
moet het kind goed 
kunnen zien. Het 
kind moet het kijken 
en het bewegen 
laten samenwerken.



WIL JE MEER INSPIRATIE?
 Ga naar www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegspelletjeswww.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegspelletjes  voor meer 

informatie, tips en producten om in te zetten. Ook vind je hier het rapport dat de basis 
vormt van de beweegspelletjes.

Met dank aan
Coaches Gezonde Kinderopvang en Suzanne van Snippenberg (kinderfysio coach).

BRENG BEWEGING
IN JE DAG


