
10 juni 2020 
Nationale Buitenspeeldag  

(Leerdam - THUIS) 



Hallo jongens en meiden!  
 

De scholen en de sportverenigingen zijn weer begonnen. Yeah!! Helaas mogen er nog 
geen evenementen plaats vinden… Fysiek kan de nationale buitenspeeldag dus niet 
doorgaan. Maar... daar hebben Jeugd Actief en SamenDoen iets op bedacht.  

 
10 juni gaat de nationale buitenspeeldag dus gewoon door! Laten we juist vieren dat 

we kunnen spelen, op straat of in je eigen buurt! 
 

In dit document vind je mediakaarten met leuke spelen die jullie kunnen uitvoeren op 
deze middag. Op de volgende pagina vind je een materiaallijst, deze lijst is voor alle 
spelen. Heb je dus niet alle materialen in huis dan is dit niet erg! 
 
Maak van deze huidige situatie gebruik en maak er een onvergetelijke dag van! Dus 
hup lekker naar buiten en ervaar deze 13de editie als een historische dag!  
 
Heel veel plezier en succes!  
Groetjes, Jeugd Actief en SamenDoen  



Materiaallijst:  
• 10 (lege) flessen 

• 1 bal 

• Stoepkrijt 

• Fototoestel (telefoon)  

• Papier 

• Pen/potloden/stiften  

• Speelgoeddiertjes 

• Tape 

• (Bezem) 

• Water 

• Kwasten 

• Vriezer 

• Hamer/beitel (speelgoed) 

• Takken 

• Touw 

• Voorwerpen (natuur) 

• Fles 

• Schaar 

• Liniaal 

• Kleine steentjes 

• Twee kleuren tape of 
stift  

• Materialen uit de  
natuur  

• Eierdoos 

• Plaatjes van de  
natuur  

• Takken/stenen 

• Verf/kwasten 

• Stiften  

• Witte bak 

• (oud) ‘t Shirt  

• Potje glas of te koop 
bij o.a. de Hema 

• Evt. schepnet 

• Emmer/pan met wa-
ter  

• Afvalhout 

• (kinder) hamer  

• Spijkers 

• Groente/fruit 

• Bakjes 

• Slangen/buizen 

• Bordje (plastic) 

• Bomen 

 



Spelen:  
1. Flessenbowling 

2. Stoepkrijtfoto 

3. Spelen met schaduw   

4. Stoepkrijt Mozaïek   

5. (bijzonder) Hinkelpad   

6. Toververven  

7. IJsblok uitbikken 

8. Boter, kaas en eieren  

9. Regenmeter maken  

10. Natuur Mandela  

11. Wandelen met een schatkist 
12. Takken/stenen versieren  

13. (water-) diertjes vangen  

14. Heksensoep maken  

15. Timmeren met afvalhout 

16. FROZEN SHIRT CHALLENGE!  

17. Groente/fruit happen  

18. Waterbaan 

19. Elfen-/kabouter tuintje maken  

20. Boompje verwisselen 

 

 

 

 

 



1. Flessenbowling 
 

Speluitleg: 

• Maak met krijt een streep. Hoe verder de streep, hoe moeilijker het 
wordt.  

• Plaats de  flessen zoals afgebeeld, laat wel wat meer ruimte tus-
sen alle flessen. 

• In totaal heb je 10 beurten, per beurt gooi je 2 keer.  

• Gooi van achter de streep met de bal.  

• Probeer zoveel mogelijk flessen om te gooien. 2e beurt laat de 
omgevallen flessen liggen en gooi nogmaals. Hoeveel flessen heb  
je nu om?  

 

Materiaal:  

• 10 (lege) flessen 

• 1 bal 

• Evt. stoepkrijt 



2. Stoepkrijtfoto 
 

Speluitleg: 

• Maak je eigen stoepkrijtfoto.  

• Bedenk eerst wat je wilt maken... 

• Maak nu jouw mooie stoepkrijt tekening! 

• Let op: Maak hem wel groot!  

• Ga uiteindelijk in jouw eigen foto liggen.  

• Maak een echte foto van jouw in jouw creatie!  

 

Materiaal:  

• Stoepkrijt 

• Fototoestel (telefoon)  



3. Spelen met schaduw   
 

Speluitleg: 

• Wanneer de zon schijnt hebben we altijd een schaduw.  

• Voorbeeld 1:  
Je kan je eigen schaduw overtrekken, doe dit met stoep-
krijt. Let op iemand anders moet krijten!  

• Voorbeeld 2:  
Je pakt een dier. Waar de schaduw van het dier valt leg 
je het papiertje. Teken nu de schaduw van het dier op 
het papier.  

 
Materiaal:  

• Stoepkrijt 

• Papier 

• Pen/potloden/stiften  

• Dieren   

Voorbeeld 1:  

Voorbeeld 2:  



4. Stoepkrijt Mozaïek   
 

Speluitleg: 

• Maak eerst je plek met een bezem schoon.  

• Plak de tape op de grond in een mozaïek vorm.  

• Krijt alle vakjes in een andere kleur en krijt alle vakjes 
goed in!  

• Wanneer je alles gekrijt hebt mag je het tape er voor-
zichtig aftrekken.  

• Jouw mozaïek tekening is af!  

• Tip: Maak ook eens een dier!  

 
Materiaal:  

• Stoepkrijt 

• Tape 

• (Bezem) 



5. (bijzonder) Hinkelpad   
 

Speluitleg: 

• We kennen allemaal het hinkelpad van 1 t/m 10. 

• Deze mag je nu uitbreiden met: 

 - Sommen springen 

 - Vormen springen  

 - Hinkelen links/rechts 

 - Woorden springen 

 - Grote sprong 

 - Voeten springen 

 - Achteruit lopen  

• Maak jouw eigen creatieve hinkelbaan!!  

 

Materiaal:  

• Stoepkrijt 



6. Toververven  
 

Speluitleg: 

• Maak een super mooi schilderij op de tegels met 
water!  

• Makkelijker kan niet, veel plezier!  

 

Materiaal:  

• Water 

• Kwasten 

 



7. IJsblok uitbikken 
 

Speluitleg: 

• Vul minstens 1 dag van te voren een bak met wa-
ter. Stop hierin bijvoorbeeld kleine diertjes.  

• Plaats deze bak in de diepvries.  

• Wanneer het ijsblok geheel hard is kan het uit de 
vriezer gehaald worden.  

• Leg het ijsblok ergens in/op en veel plezier met 
bikken!  

 

Materiaal:  

• Water 

• Dieren 

• Vriezer 

• Hamer/beitel (speelgoed)  

 



8. Boter, kaas en eieren  
 

Speluitleg: 

• Maak met takken of stoepkrijt het geraamte van 
boter, kaas en eieren.  

• Zoek 2 verschillende voorwerpen en zoek hier 5  
stuks van. Denk aan steentjes, stokjes e.d.  

• Speel met je broer, zus, ouders, vriend of vriendin.  

• Wie heeft er als eerste drie op een rij?  

 

Materiaal:  

• Takken 

• Voorwerpen 

• Stoepkrijt  

 



9. Regenmeter maken  
 

Speluitleg: 

• Hoeveel regen er precies valt, kun je meten met een regenme-
ter. We drukken dit uit in de eenheid millimeter (mm) neerslag.  

• Pak een fles en knip de bovenkant van de fles.  

• Plak op 6 cm van de onderkant een blauwe strip. Plak nu om 
de 1 cm een gele strip. De lijnen kunnen ook met een viltstift 
op de fles gezet worden. 

• Gooi de steentjes in de fles tot net onder de blauwe lijn.  

• Schuif de kop van de fles omgekeerd in de fles met schenktuit 
naar beneden. Plak de twee delen nu met plakband vast.  

• Giet nu water in de fles tot de blauwe lijn.  

• Nu kan je elke dag de hoeveelheid regen meten die valt.  
 

Materiaal:  

• Fles 

• Schaar 

• Liniaal  

• Kleine steentjes  

• Twee kleuren tape of stift  



10. Natuur Mandela  
 

Speluitleg: 

• Maak met spullen uit de natuur een Mandela.  

• Zie voorbeelden voor een mandala hiernaast.  

• Mandala betekend magische cirkel.  

• Een mandala is een bepaalde vorm: altijd rond en 
vaak symmetrisch.  

• Maak dus met verschillende materialen uit de na-
tuur een ronde Mandela en probeer hem symme-
trisch te maken.  

 

Materiaal:  

• Materialen uit de natuur  



11. Wandelen met een schatkist 
 

Speluitleg: 

• Dit is een knutsel en beweeg opdracht samen. 

• Vraag aan je ouders een lege eierdoos.  

• Teken dingen die je in de natuur kunt vinden of 
knip uit oude tijdschriften plaatjes die je in de 
natuur kunt vinden.  

• Plak deze plaatjes op de binnenkant of buiten-
kant van de eierdoos. 

• Maak ‘s middags met je ouders of iemand an-
ders een heerlijke wandeling en vul je schatkist.  

Materiaal:  

• Eierdoos 

• Plaatjes van de natuur  
(Tekenen of knippen & plakken) 



12. Takken/stenen versieren  
 

Speluitleg: 

• Ga opzoek naar mooie takken of stenen 
die je in de natuur kunt vinden.  

• Gebruik verf of stiften om jouw stenen/
takken mooi te maken.  

• Tip: Heb je wol thuis? Versier je takken ook 
eens met wol.  

 

Materiaal:  

• Takken/stenen 

• Verf/kwasten 

• Stiften  



13. (water-) diertjes vangen  
 

Speluitleg: 

• Buiten leven er allemaal verschillende 
beestjes en diertjes.  

• Ga eens in je eigen tuin opzoek welke 
beestjes je allemaal kunt vinden.  

• Online zijn er verschillende herkennings-
kaarten te vinden van o.a. bodemdiertjes, 
waterdiertjes, dieren in de tuin en nog veel 
meer.  

• Haal ook eens een bak water uit de sloot, 
wat vind je hier allemaal in?  

 

Materiaal:  

• Witte bak 

• Potje glas of te koop bij o.a. de Hema 

• Evt. schepnet 



14. Heksensoep maken  
 

Speluitleg: 

• Pak een emmer en voeg daar de volgende ingrediën-
ten aan toe:  

 - water 

 - 2 handen grond 

 - 1 hand gras 

 - stenen 

 - bladeren  

 - zand 

• Welke ingrediënten heb jij nog meer in je tuin? Voeg ze 
maar toe! Roer alles met een stok. Mmm lekker!!  

 

Materiaal:  

• Emmer/pan met water  



15. Timmeren met afvalhout 
 

Speluitleg: 

• Vraag aan je ouders of ze nog afval hout in de 
schuur hebben wat jij mag gebruiken.  

• Vraag ook een (kinder) hamer en spijkers.  

• Maak nu je eigen bouwwerk!  

• Let wel op je vingers!!  

 

Materiaal:  

• Afvalhout (Bij van der Leeden vragen/kopen?) 

• (kinder) Hamer 

• Spijkers  



16. FROZEN SHIRT CHALLENGE!  
 

Speluitleg: 

• De bevroren ‘t shirt wedstrijd!  

• Plaats 1 dag van te voren je ‘t shirt als een prop  

 geheel nat in de vriezer.  

• Wanneer deze knoert hard is haal jij hem eruit.  

• De wedstrijd kan nu beginnen!  

• Hoe lang doe jij erover om je bevroren ‘t shirt aan te 
trekken?  

• Of wie heeft hem eerder aan jij of…. ?  

 

Materiaal:  

• (oud) ‘t shirt 

• Vriezer 

 



17. Groente/fruit happen  
 

Speluitleg: 

• We kennen allemaal het spelletje: koek happen.  

• Dit is een gezondere variant.  

• Hang of laat wat stukjes groente en fruit ophangen. 
Dit kan bijvoorbeeld aan een tak.  

• Handen op je rug en met je mond proberen om het 
groente of fruit op te eten.  

• Eetsmakelijk!  

 

Materiaal:  

• Groente/fruit 

• Touw 



18. Waterbaan 
 

Speluitleg: 

• Maak jouw eigen waterbaan.  

• Met plastic bakjes, flessen, pvc buizen, slangen, blik-
ken enz. kan jij jouw eigen waterbaan maken.  

• Wanneer je water bovenin ergens ingooit moet het 
via de waterbaan in de emmer belanden.  

• Wees creatief en maak jouw gave waterbaan!  

 

Materiaal:  

• Bakjes 

• Slangen of buizen 

• Flessen 



19. Elfen-/kabouter tuintje maken  
 

Speluitleg: 

• Om een elfen/kabouter tuintje te maken pakken we 
eerst een bordje (plastic).  

• Op het bordje kunnen we allemaal verschillende 
materialen uit de natuur leggen.  

• Denk aan:  

 - Modder/zand 

 - Schelpen/steentjes 

 - Bladeren/takken 

• Maak jouw tuintje zelf hoe jij hem graag wil hebben.  

 

Materiaal:  

• Bordje (plastic) 

• Materialen uit de natuur  



20. Boompje verwisselen 
 

Speluitleg: 

• Alle kinderen staan bij één boom of in een met krijt 
gemaakte cirkel.  

• Er is één boom/cirkel minder dan dat er kinderen zijn, 
dit kind staat in het midden.  

• Twee kinderen proberen van boom/cirkel te wisse-
len.  

• Het kind in het midden probeert een vrije boom/
cirkel te veroveren. Is dit gelukt, komt de speler die 
geen boom/cirkel heeft in het midden te staan.  

• Zo komt er regelmatig  een nieuwe speler in het    
midden.  

 

Materiaal:  

• Bomen of krijt  



Wij, Jeugd Actief en SamenDoen hopen 
dat jullie een super leuke buitenspeeldag 

hebben gehad om nooit te vergeten!  
 

Wil je graag nog meer spelideeën klik dan hier.   
 

Dankjewel voor het  
meedoen en tot snel!!  

 

https://www.speelbeweging.nl/speeltips/

