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We weten hoeveel kinderen van ballonnen houden, dus waarom zou je ze niet creatief gebruiken? Wist je

trouwens dat spelen met ballonnen een geweldige manier kan zijn om fysieke activiteit te vergroten?

Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat ballonspel een aantal voordelen heeft voor cognitieve,

sociale en emotionele ontwikkeling voor kleuters. Ballonnen kunnen kinderen op verschillende manieren

urenlang vermaken!

Wij willen enkele ideeën van Dr. Amanda Gummer, oprichter en CEO van de Good Play Guide met u delen.

Deze spellen zijn makkelijk en snel uit te voeren, gemakkelijk op te pakken en natuurlijk kun je het hele

gezin erbij betrekken.

VOLG ALTIJD DE EBPC RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN BALLONNEN
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ZIT JE THUIS MET JONGE KINDEREN VANWEGE HET CORONAVIRUS?

Onze mini-speelgids om uw kinderen te laten leren, actief te zijn en te vermaken met
ballonnen!

Nu scholen en werkplekken gesloten zijn als gevolg van de coronavirus pandemie, staan veel ouders voor de uitdaging

om hun kinderen te vermaken en gezond en actief te houden terwijl ze ook moeten leren en dit zonder dat ze constant

achter een scherm zitten.

Er wordt geadviseerd om niet naar buiten te gaan, tenzij het echt nodig is. Met ballonnen zijn er genoeg

speelmogelijkheden die je met je kinderen binnenshuis kunt doen. Het enige wat je nodig hebt zijn ballonnen en een

paar attributen.

Ga voor meer informatie naar:  www.partysafe.eu/balloons
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Geef iedereen een attribuut om de ballonnen op te 
vangen, zoals een kom of afwasteil

VANG DE 
BALLON!
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Gooi ze in de lucht. 

Blaas de ballonnen op in verschillende maten, 
sommige groot en sommige klein

Kijk of de kinderen de ballonnen kunnen 
vangen



Blaas een ballon op

DE BALLON PINGUÏN
WANDELING

Race met elkaar om te zien wie de snelste door 
de kamer kan komen

Kijk of je de andere kant van de kamer kunt halen 
zonder de ballon te laten vallen

Plaats de ballon tussen je benen
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BALLON RACES

Laat ze met hun ballon naar de andere kant van de kamer 
racen door erop te blazen

Blaas ballonnen op

Geef ze elk een ballon
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Zet de kinderen in een horizontale 
lijn op handen en knieën



Blaas veel ballonnen op

PAK 
DE BALLON!

Kijk na twee minuten wie de meeste 
ballonnen heeft

Plaats ze in het midden van de kamer

Zodra de timer start, racet iedereen om zoveel 
mogelijk ballonnen te verzamelen

Stel een timer in voor twee minuten
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Laat een volwassene een hoelahoep of wasmand omhoog houden

BASKETBALLON

Maak het moeilijker door het doel hoger te houden of een bewegend doelwit te worden!

Daag kinderen uit om ballonnen erin te gooien en punten te scoren elke keer dat ze erin slagen
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Schrijf een nummer op elke ballon – gebruik
verschillende nummers, afhankelijk van de 
leeftijd van uw kinderen

CIJFERBALLONNEN
(WISKUNDE)

Roep opdrachten naar de kinderen op, zoals "sta op als je 
nummer groter is dan vijf" of "als je ouder bent dan je 
nummer, spring dan op en neer"

Blaas wat ballonnen op

Laat elk kind een ballon vasthouden

Je kunt ook de kinderen de ballonnen in de lucht laten 
gooien, ze laten vangen en dan binnen een afgesproken 
tijd in de rij te gaan staan van het laagste naar het hoogste 
getal
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Blaas een ballon op

STORYTELLING BALLON
(ENGELS)

Wanneer de ballon landt, vang hem dan op en lees welk woord 
het dichtst bij je in de buurt is

Gebruik dat woord om een deel van een verhaal te 
verzinnen

Geef de ballon aan de persoon naast je en laat 
hem hetzelfde doen

Ga hiermee door totdat het verhaal tot een 
conclusie is gekomen

Schrijf 10-15 willekeurige woorden op de ballon (zorg 
ervoor dat de pen er niet afgaat)

Iedereen zit op de vloer

Gooi de ballon in de lucht
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Blaas een ballon op

SPELEN MET 
STATISCH

(WETENSCHAP)

Laat uw kind enkele experimenten uitvoeren:
❑ Wrijf de ballon over hun hoofd en het haar zal omhoog gaan

❑ Draai de waterkraan open en houd de ballon er dichtbij maar niet aanraken 

(hierdoor zal het water buigen)

❑ Probeer de ballon aan de muur of het plafond te plakken

❑ Probeer met de ballon kleine stukjes papier op te pakken

Wrijf de ballon over je hoofd of t-shirt om wrijving te creëren
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WILT U MEER WETEN?

European Balloon & Party Council
Square de Meeus 35, 1000 Brussels, Belgium

T: + 32 2 808 4852

www.ebpcouncil.eu
www.partysafe.eu

Partysafe is een consumentenvoorlichting initiatief van EBPC 

E: info@ebpcouncil.eu
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We houden ook van het milieu!

Laat de ballon niet los, gooi hem veantwoord weg

Blaas ballonnen altijd op met een pomp, niet met de mond

Gebruik verantwoord ballonnen en volg de aanbevolen instructies
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