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Het Grote Bewegingsspel voor Binnen 
 
Heb je zin om je kind(eren) binnen even lekker te laten bewegen?  
Dan is het Grote Bewegingsspel voor Binnen echt iets voor jou. Met 
dit spel kun je namelijk op een speelse, ongedwongen en 
laagdrempelige manier gaan bewegen. Thuis of in de klas.  
 
Doel van het spel 
Het doel van dit spel is dat je - binnen - op een leuke, laagdrempelige manier gaat bewegen. Met plezier 
bewegen is waar het bij dit spel om draait! Het is dus niet nodig om aan het einde van het spel een 
winnaar aan te wijzen. 
 
Tijdens het Grote Bewegingsspel voor Binnen geef je jezelf steeds een nieuwe beweegopdracht, die 
je direct gaat uitvoeren. De ene opdracht is wat moeilijker dan de andere. Soms zitten er zelfs een 
aantal grappige bewegingen tussen. Voer ze zo goed mogelijk uit. Als het niet helemaal lukt, is dat niet 
erg. Doe het gewoon zo goed als jíj het kunt. Kijk per opdracht hoe ver je komt.* Zo wordt het leuk 
voor iedereen om aan dit spel mee te doen. Je kunt dit spel trouwens helemaal alleen spelen, samen 
met je vrienden, je familie óf je klas.  
 
Wat heb je nodig?  
- Het formulier ‘Het Grote Bewegingsspel voor Binnen’ (zie p. 2 of 3).  
- 2 (ronde) fiches ** 
- Eén dobbelsteen  
 
Hoe gaat het spel in z’n werk?  
- Print het spel (p. 2 of 3) uit en leg het voor je op tafel.  
- Speel je het spel met een groep, ga dan allemaal om de tafel staan.  
- Degene, die het langst stil kan staan (als een standbeeld), mag beginnen.  
- Pak eerst de twee fiches. Zorg dat één van beide fiches (à la ‘vlooienspel’) op één van de vakjes van 
dit vel terechtkomt. Valt je fiche op een lijn tussen twee vakjes, dan wordt het het vakje waar het 
grootste deel van je fiche op terechtkwam. In dat vakje lees je de opdracht, die je zo meteen gaat 
uitvoeren.  
- Voordat je de opdracht uitvoert, pak je de dobbelsteen. Het aantal ogen dat je gooit, is het aantal 
keren dat je die specifieke opdracht gaat doen.  
- Lukt een beweging echt (nog) niet? Dan mag je één keer per beurt je fiche (à la ‘vlooienspel’) 
verplaatsen.  
- Je kunt dit spel zo lang spelen als je zelf wilt. Spreek samen af hoe lang je er mee doorgaat.  
Bijv. iedereen voert min. 3 verschillende bewegingen uit, je speelt het spel voor een bepaalde tijd (max. 
15 min.), het spel stopt als alle vakjes min. 1x aan de beurt zijn geweest ed.  
 
Nog meer mogelijkheden:  
- Gooi niet met één maar met twee dobbelstenen om de opdrachten per beurt vaker te kunnen doen.  
- Indien je dit spel met een groep of je klas doet, kun je één persoon van de groep de fiche laten 
verplaatsen, een ander gooit met de dobbelsteen en de hele groep doet vervolgens die beweging. Als 
iedereen de beweging heeft gedaan, kan weer iemand anders de fiche verplaatsen etc. 
 
Veel speel- en beweegplezier!  
 
*: Wanneer je het spel vaker gaat spelen, zal het steeds beter gaan. 
**: Hebben jullie geen fiches? Laat dan een klein velletje papier (van 1x1 cm) op het spel vallen / naar beneden 
dwarrelen.  
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Het Grote Bewegingsspel voor Binnen (Thuis) 
 

Loop de trap 
op en af. 

Kruip onder 
de eettafel 

door. 

Doe de 
rugcrawl. 

Hinkel van de 
ene kant van 

de kamer 
naar de 
andere. 

Doe een 
push-up. 

Kruip als een 
slang van een 
kast naar de 

dichtstbijzijnde 
muur. 

Spring 
omhoog, met 

je hakken 
tegen je 
billen. 

Draai een 
rondje om 

jezelf heen. 

Loop - 
hinkelend op 
je linkerbeen 

- om de 
keukentafel. 

Doe alsof je 
op een stoel 
gaat zitten 

en kom weer 
rechtop. 

Strek je 
lichaam 

helemaal uit. 

Ga op de 
grond zitten 
en sta weer 

rechtop. 

Je mag even 
op adem 
komen.  

Sla een beurt 
over. 

Doe de 
schoolslag. 

Ga op de 
bank zitten 
en sta weer 

op. 

Ga op de 
grond zitten 

(met je benen 
gestrekt 

vooruit) en ga 
liggen. 

Loop op je 
tenen van de 
ene kant van 

de kamer 
naar de 
andere. 

Zet je ene 
voet op de 
onderste 

trede van de 
trap en 

daarna je 
andere voet. 

Ga op je 
hurken zitten 
en sta weer 

op. 

Trek je ene 
knie zo hoog 
mogelijk op, 

daarna je 
andere knie. 

Doe de 
borstcrawl. 

Buig 
voorover en 
raak met je 
vingers je 

tenen aan. 

Spring als 
een kikker 

rond de 
eettafel. 

Kruip onder 
een stoel 

door. 

Loop op je 
hakken van 
de ene kant 

van de kamer 
naar de 
andere. 

EXTRA: Maak tijdens dit spel een aantal foto’s. Maak er een leuke collage van en stuur me die door 
naar onderstaand e-mailadres. 
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Het Grote Bewegingsspel voor Binnen (In de Klas) 
 
TIP: Zorg ervoor dat alle tafeltjes en stoelen leeg zijn voordat je aan dit spel begint. 
 
 
 

Loop als een 
aap rond je 

tafel. 

Kruip onder 
je tafel door. 

Doe de 
rugcrawl. 

Loop voetje 
voor voetje 
om je eigen 

tafel. 

Doe een 
push-up. 

Kruip als een 
slang om je 
tafel heen. 

Spring 
omhoog, met 

je hakken 
tegen je 
billen. 

Draai een 
rondje om 

jezelf heen. 

Loop - 
hinkelend op 
je linkerbeen 
- om je tafel. 

Doe alsof je 
op een stoel 

gaat zitten en 
kom weer 
rechtop. 

Strek je 
lichaam 

helemaal uit. 

Ga op de 
grond zitten 
en sta weer 

rechtop. 

Bedenk zelf 
een grappige 

beweging. 

Doe de 
schoolslag. 

Ga op je tafel 
zitten en ga 

er weer naast 
staan. 

Ga op de 
grond zitten 

(met je benen 
gestrekt 

vooruit) en ga 
liggen. 

Loop op je 
tenen om je 
eigen tafel. 

Ga op je 
eigen stoel 

staan. 

Ga op je 
hurken zitten 
en sta weer 

op. 

Trek je ene 
knie zo hoog 
mogelijk op, 

daarna je 
andere knie. 

Doe de 
borstcrawl. 

Buig voorover 
en raak met 
je vingers je 
tenen aan. 

Spring als een 
kikker rond je 

tafeltje. 

Kruip onder 
je stoel door. 

Loop op je 
hakken om je 

eigen tafel. 

 
 
 

EXTRA: Maak tijdens dit spel een aantal foto’s. Maak er een leuke collage van en stuur me die door 
naar onderstaand e-mailadres. 


