
 

Fiësta Tropical
Een super leuk spellencircuit met allerlei verschillende tropische spelletjes
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als het
ware zo vanuit je hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

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

Spel 1: Doe de Limbo

Tropische muziek en muziekinstallatie
Bezemsteel

Spel 2: Schatvissen met je tenen

Zwembadje (opblaasbaar)
Afwasmiddel
Stoeltje
Kleine speeltjes van plastic (of plastic bekers,
knijpers of lepels)

Spel 3: Strandbal run

Twee strandballen
Stopwatch
Pionnen (of iets anders om een begin- en
eindpunt mee aan te geven)

Spel 4: Drop de strandbal

Strandbal
Wasmand
Stopwatch

Spel 5: Hoela Hoop Octopus

Twee hoepels
Stopwatch

Spel 6: Tropische fruit happen

Waslijn
Touwtjes
Tropisch fruit

Spel 7: Strandbal schieten

Aantal waterpistolen met krachtige straal (het
liefst voor elk kind één)
Strandbal
Water

Benodigdheden

 



 

Voorbereiding
Spel 1: Doe de Limbo
Zorg dat de benodigdheden voor het spel klaarliggen. Daarnaast is het leuk om wat leuke tropische of
zomerse muziek op een afspeellijst te zetten, zodat je deze kan afspelen tijdens het spel.

Spel 2: Schatvissen met je tenen 
Je blaast het zwembadje op, vul deze met water en afwasmiddel zodat het gaat schuimen. Vervolgens gooi
je de kleine speeltjes van plastic erin.

Spel 3: Strandbal run 
Leg de pionnen klaar zodat er een begin- en eindpunt wordt aangeven. Je kan er ook voor kiezen om een
parcours uit te zetten om het wat uitdagender te maken.

Spel 4: Drop de strandbal 
Zet de wasmand op geruime afstand van de strandbal.

Spel 5: Hoela Hoop Octopus
Zorg ervoor dat de hoela hoop en de stopwatch klaarliggen

Spel 6: Tropische fruit hangen 
Rijg wat tropische fruit aan een touwtje en hangt dit ergens op zodat het touwtje wordt gespannen. Het is
hierbij belangrijk dat het wordt opgehangen op een hoogte waarbij je er met je mond bij kan.

Spel 7: Strandbal schieten 
Blaas de strandbal op en plaatst deze in het midden van een veld en zorg ervoor dat er voldoende water
aanwezig is om de waterpistolen mee te vullen.

 



 

Hoe speel je de Fiësta Tropical?
Je kunt in dit spel makkelijk variëren met aantal groepjes. Bij minder deelnemers speel je het spel allemaal
tegelijkertijd. Heb je een grote groep kinderen verdeel deze dan in kleine groepjes en laat ze de spelletjes
rouleren. Zorg wel voor voldoende begeleiding. 

Het is ook mogelijk om met een puntensysteem scores bij te houden per spel en dat er aan het einde een
winnend team is.

Spel 1: Doe de Limbo
Bij een Fiësta Tropical hoort een Limbodans. Zorg dat je tropische muziek hebt op staan en de kinderen
mogen om beurten onder de stok (limbo) doordansen. De danser mag niet bukken maar wel achterover
hangen. Zij mogen hierbij de grond niet aanraken met hun handen en knieën. Als het lukt wordt de stok
(limbo) lager gehangen net zolang totdat iedereen af is.

Spel 2: Schatvissen met je tenen
Eén kind gaat voor het badje zitten op een stoel en moet proberen om de voorwerpen met zijn/haar voeten
uit het water te vissen. Je kan hierbij twee kinderen tegen elkaar laten strijden of dat ieder kind een
bepaalde tijd krijgt om er zoveel mogelijk uit te vissen.

Spel 3: Strandbal run
Stel de teams op in twee rijen. Heb je maar 1 team dan kan dat ook: doe dit spel steeds met twee kinderen
die tegen elkaar strijden. Zet een parcours uit of laat de kinderen met de strandbal tussen de benen van A
naar B rennen (bijvoorbeeld over een veld heen en terug) met de strandbal tussen de benen! Valt de
strandbal, dan moet je opnieuw beginnen. Wie zet de snelste tijd neer?

 



 

Spel 4: Drop de strandbal:
Welk duo gaat de snelste tijd neerzetten? Het is de bedoeling dat je de strandbal met z’n tweeën tussen de
ruggen geklemd houdt en elkaars handen vasthoudt. Door voorzichtig te bewegen kun je een doelpunt
gaan maken met jouw strandbal. Lukt het om de strandbal te droppen in de wasmand? Valt de strandbal
dan moet je weer beginnen bij de startlijn.

Spel 5: Hoela Hoop Octopus
Vorm met elkaar een grote kring en pak elkaars handen vast. Nu stapt 1 persoon in de hoepel en moet de
hoepel met de klok mee aan de volgende persoon doorgeven zonder de handen los te laten. Heb je
voldoende kinderen? Laat dan twee kringen tegen elkaar strijden. Wie zet de snelste tijd neer?

Spel 6: Tropische Fruit happen
Variant op ouderwets koekhappen maar dan met heerlijk tropisch fruit. Lukt het om met je handen op de
rug het fruit van het lijntje te happen.

Spel 7: Strandbal schieten
Wie lukt het om met een waterpistool de strandbal van de ene naar de andere kant te laten rollen? Puur
door met een krachtige waterstraal tegen de strandbal aan de spuiten? Je kan er voor kiezen dat het doel is
dat de strandbal de lijn passeert van de tegenpartij.

 


