De koﬀerrace
Leg een parcours af en verzamel de koﬀers
Als je op vakantie gaat of gaat logeren bij opa en oma heb je natuurlijk een
koﬀer of een tas nodig. Daarom gaan wij koﬀers en tassen verzamelen! Wie kan
de meeste koﬀers dragen?
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

: Cognitieve ontwikkeling: Getallen
Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Spel

Groepsgrootte

: Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
koﬀers, tassen, mandjes, rugzakken
pionnen
evt. linten/touw
kruiptunnels
banken

Ontwikkelingsgebieden stimuleren

Je stimuleert tijdens deze activiteit de grove motoriek van het kind. Het kind probeert zo snel mogelijk het
parcours af te leggen om de koﬀers te verzamelen. Daarbij werken de kinderen samen (sociaal-emotionele
ontwikkeling). Samen tellen jullie hoeveel koﬀers er verzameld zijn (cognitieve ontwikkeling).

Voorbereiding

Zet de materialen klaar en zorg voor een voorraad tasjes, rugzakken, mandjes en dergelijke. Zet buiten een
parcours uit; zet bijvoorbeeld een 'koﬀer' neer bij de glijbaan, bij een boom, bij een huisje enz. Zorg ervoor
dat de kinderen moeten bukken, rennen, en klimmen (afhankelijk van hun leeftijd).

Het parcours

Het is nu tijd om het parcours te ervaren. Vertel aan de kinderen wat de bedoeling is. Je moet namelijk
zoveel mogelijk tassen verzamelen! Daag de kinderen uit om zoveel mogelijk koﬀers/tassen mee te nemen.
De gepakte koﬀers/tassen worden op een verzamelpunt gelegd, bijvoorbeeld de zandbak. Laat steeds een
ander kind het parcours rennen en tel samen de koﬀers die op het verzamelpunt worden gebracht. Zijn alle
koﬀers naar het verzamelpunt gebracht en zijn nog niet alle kinderen het parcours rond geweest? Geen
nood: leg er gewoon een paar terug op het parcours.

Variatie

Speel het spel met 2 grote koﬀers en maak er een estafette van. De koﬀers moeten heen en weer gereden
worden naar de overkant en weer terug. Welk team kan dit het snelste?

