
 

Water, vuur, lucht
Een balspel waarbij je goed moet opletten wanneer je de bal wel- of niet mag
vangen
Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw
naam niet genoemd? Houd dan je handen achter je rug!

Duur : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling

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

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

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

Wat heb je nodig?
Een zachte bal

Wat gaan we doen?
Water, vuur, lucht is een leuk balspel wat je met een groep(je) kunt spelen! Je moet goed opletten, want
zodra jouw gegeven naam genoemd wordt en de bal komt op je af, moet je de bal vangen! Is het niet jouw
gegeven naam wat genoemd wordt? Dan moet je je handen op je rug houden. Goed luisteren dus... Wie
blijft er als laatste over?

We gaan beginnen!

Vraag de kinderen om in de kring met de handen op de rug te gaan staan. Jij als spelleider loopt langs de
kring en geeft iedereen een naam. Deelnemer 1 is water, 2 is vuur, 3 is lucht, 4 is water enz. Als elk kind een
naam heeft, kies je een kind, dat in het midden van de kring mag gaan staan met een bal. Het kind gooit nu
de bal naar een kind in de kring en zegt bijvoorbeeld "water". Is dit kind water, dan moet het kind de bal
vangen. Is dit kind vuur of lucht dan moeten zijn handen op de rug blijven. Als het kind dan toch zijn
handen laat zien of de bal probeert te vangen, is dit kind af en moet op de grond gaan zitten. Als het kind
water is en probeert de bal niet te vangen dan is het kind ook af. Ga zo door totdat er nog maar één kind
staat. Dit kind mag dan in de kring gaan staan!

 


