DE THUIS SPELEN
VOORJAARSVAKANTIE 2021
GA JE MEE HET VERKEER IN?
Beste ouders,
De voorjaarsvakantie begint al bijna…… En dat betekent dat er veel volop gespeeld gaat
worden. Maar wat kun je allemaal gaan doen? Wij hebben weer toffe en sportieve
spelletjes voor jullie bedacht. De Thuis Spelen in het thema Verkeer. Zo zijn wij toch een
beetje bij jullie, en jullie een beetje bij ons. Want waar bestaat het verkeer allemaal uit?
Wat heeft het verkeer allemaal te bieden? Van rijden, tot vliegen, tot zweven tot fietsen.
We gaan samen met de kinderen op een leerzame en leuke reis in de wereld van het
verkeer.

MAANDAG
VOERTUIGEN MAKEN

Start het thema Verkeer door allerlei soorten materialen te verzamelen. Denk hierbij aan
grote kartonnen dozen, lege melkflessen, rolletjes keukenrol of wc-papier en grote vellen
(gekleurd) karton. Een schaar, lijm en stiften of kleurpotloden zijn ook handig. Kies je
eigen voertuig uit en knutsel deze in elkaar.

DINSDAG
AUTO TIKKERTJE

Je gaat lekker naar buiten met je familie of zoekt wat vrienden op. Even sportief
doen en je energie kwijt kunnen met een nieuw spel: Automerk Tikkertje.
Hoe werkt het?
1. De tikker mag de andere kinderen niet tikken als ze stil gaan staan en
tegelijkertijd een automerk hardop roepen.
2. Na drie tellen stilstaan met iemand weer wegrennen.
3. Als de tikker een kind aftikt voordat hij/zij een automerk heeft geroepen, dan is
hij/zij af en krijgt een punt.
4. Heeft iemand drie punten verzameld, dan wordt hij/zij de tikker.

WOENSDAG
VOERTUIGEN PARCOURS

Voor dit spel is wat voorbereiding nodig. Samen met je familie of vrienden kun je, je eigen
parcours maken. Verzamel van te voren fietsen, skeelers of misschien wel een step of
skelter. Zorg ervoor dat je pionnen, hoepels, hoedjes en krijt verzameld. Je kunt zelf ook
creatief zijn en nog meer spullen verzamelen die jij voor jouw parcours wilt gebruiken.
Ga naar een speelplein of schoolplein. Of misschien kun je wel voor of rondom jouw huis
een parcours maken? Maak samen een tof parcours en veel plezier!
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DONDERDAG
AUTOSPUITERIJ

Welkom op een echte autospuiterij. Zorg voor een ruimte waar je lekker kunt verven en
kliederen. Wat heb je hiervoor nodig?
1. Canvas doek
2. Metalen autootjes die vies en geverfd mogen worden. Gebruik hiervoor dus NIET je
mooiste en leukste speelauto, dat zou zonde zijn.
3. Haal allerlei soorten verf, kwasten, plak, stickers en kleurstiften in huis.
4. Doe wat verf op een schaaltje of bord.
5. Dip de wielen van de speelgoedautootjes in de verf en maak met de bandensporen
jouw eigen schilderij.
6. Ga los met allerlei soorten verf en maak jouw mooiste verkeersschilderij.
7. Vergeet niet jouw naam op het schilder te zetten.......

VRIJDAG
AJUTOBANDEN SPELLEN

Om de week af te sluiten kun je met jouw vrienden het autobandenspel doen.
Wat heb je nodig?
1. Hiervoor heb je een echte autoband nodig. Heb je dat niet? Dan kun je ook allerlei
autobanden tekenen met stoepkrijt of hoepels gebruiken.
2. Vrijdag is traktatiedag. Als je ouder(s) dat goed vinden natuurlijk. Koop een zak
autodrop voor dit spel.
Hoe gaat dat in z'n werk?
1. Leg een grote autoband neer en verzamelen een aantal pittenzakjes of tennisballen.
2. Ga met je voeten bij de autoband staan. Zet vier grote stappen naar buiten en teken
daar een streep. Dat is jouw begin. Doe dit voor iedereen die meedoet.
3. Geef iedereen een gelijk aantal tennisballen of pittenzakjes, of wissel steeds af.
4. Iedereen heeft dezelfde kansen. Wie gooit al zijn pittenzakjes of tennisballen in de
autoband?
5. Gooi je drie keer raak? Dan mag je een autodropje.
6. Wil je het spel moeilijker maken? Maak de afstand tussen het gooien en de autoband
nog groter.
Nog een spel....
Maak een autobandenrace. Zet met autobanden of hoepels of teken met stoepkrijt grote
banden op de grond. Zorg ervoor dat je een mooi parcours uittekent of uitzet. Maak een
start en een eindpunt. Maak een estafette en zorg ervoor dat iedereen eerlijk zijn ronde kan
maken door het parcours.

