
Spelmateriaal
Wist je dat?
- Kinderen die met draagbare speelmaterialen spelen, 

meer bewegen en spelletjes doen die uitdagender en 
ingewikkelder zijn.

- Kinderen niet ziek worden van naar buiten gaan als 
het koud is. Het is juist gezond voor de weerstand om 
iedere dag een frisse neus te halen. De kinderen eten 
en slapen ook beter als ze buiten zijn geweest.

Waarom is het belangrijk 
spelen en bewegen 
te stimuleren?
Kinderen passen hun manier van spelen vaak aan hun 
omgeving aan. Als de speelomgeving van hoge kwaliteit 
is, zijn de kinderen vaak lichamelijk actiever. Kinderen 
hebben fysieke uitdagingen nodig. Zo leren ze hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen kennen. Hoe meer keuze 
aan speeltoestellen en speelgoed, hoe meer verschillen-
de bewegingen kinderen kunnen maken. Denk aan klim-
men, balanceren, zwaaien, springen, hangen, kruipen, 
schommelen, rollen en glijden. Maar denk ook aan het 
oefenen van oog-handcoördinatie, oog-voetcoördinatie, 
gooien en vangen. 

Ook platen en posters over spelen en bewegen kunnen 
helpen. Met een simpele actie als het ophangen van 
posters met bewegende figuren erop en het praten met 
de kinderen over deze posters laat je zien hoe belangrijk 
het is om lichamelijk actief te zijn. 

Kinderen kijken altijd naar wat volwassenen doen. Als de 
leerkrachten plezier hebben tijdens het bewegen, vinden 
de kinderen het leuk om dit ook uit te proberen. Maar 
kinderen kijken ook naar volwassenen om te zien hoe ze 
hun lichaam kunnen gebruiken. Samen bewegen helpt 
hen om zich moeilijkere bewegingen eigen te maken. 

Checklist
Wij hebben verschillende soorten 
speeltoestellen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Zoals tunnels, 
evenwichtstoestellen, klimtoestellen en 
hangladders. 

Wij hebben verschillende soorten draagbaar 
speelmateriaal. Zoals ballen, hoepels, linten, 
matten en speelgoed op wielen. 

De kinderen hebben binnen genoeg ruimte 
voor actief spel. Zoals springen, rollen, 
huppelen en rennen.

Bij ons kunnen de kinderen het draagbaar 
speelmateriaal voor buiten, zoals stoepkrijt, 
loopfietsjes, schepjes en ballen, makkelijk 
zelf pakken.

Bij ons buiten hebben de kinderen voldoende 
ruimte om te rennen.

Wij hebben buiten een verhard pad voor 
speelgoed op wielen.

Wij stimuleren de kinderen om actief te 
bewegen en te spelen door zelf enthousiast 
mee te doen.

Er zijn posters, plaatjes of boeken over actief 
spelen en bewegen in de meeste ruimtes.K
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Meer informatie
www.rotterdamlekkerfit.nl
http://buitenspelen.startpagina.nl/
http://www.peuteren.nl/speelhoek/binnenspelen-
een-prettige-optie/?cat=ballonspelletjes

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Gebruik oude autobanden, boomstammen en tussenschotten van kringloopmateriaal om een 
uitdagende speelomgeving te creëren. 

Vraag ouders om bijvoorbeeld oude ballen, springtouwen en fietsjes te schenken.

Leer de kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het materiaal. Laat hen zelf de gekozen 
materialen weer opbergen na het spelen.

Leer kinderen om zelf hun jas aan en uit te trekken

Een klein lokaal en toch zin om even te dansen, springen of rennen? Creëer ruimte door meubels 
aan de kant te schuiven of gebruik de gang.

Laat de kinderen kleurplaten met beweegspelletjes inkleuren en hang deze op.

Stimuleer de kinderen om mee te doen aan de beweegactiviteiten, maar forceer ze niet. Bewegen 
moet leuk zijn en geen opgave.

Las korte, tussentijdse beweegmomenten in: bijvoorbeeld drie keer tien minuten per dag.

Als je een kind veel plezier ziet hebben op een bepaald toestel of vooruitgang ziet boeken met 
het gooien van een bal, deel dit dan met de ouders.

Wissel leuke ideeën voor beweegspelletjes met de ouders uit.

Vraag of ouders oude regenlaarzen, die hun kinderen niet meer passen, willen geven.

Maak van opruimen ook een spel.

Spelen en bewegen stimuleren
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies! 
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl

De buitenspeelplaats/
het plein
Een ideale buitenspeelplaats bestaat uit verschillende 
onderdelen. Er is een stuk zonder obstakels dat kinderen 
stimuleert om te rennen en elkaar achterna te zitten. Op 
banen en paden kunnen de kinderen fietsen en rijden. De 
speeltoestellen dagen kinderen uit om te klimmen en te 
klauteren. 
Zorg ook voor een plek voor rustig spel. Zo kunnen de 
kinderen het spel spelen dat ze willen, zonder elkaar in 
de weg te zitten. 


