
 

Ballonnen Olympiade  

1. Opwarming 

 
Wat heb je nodig? 

- ballonnen 
 

Strek de armen vooruit leg de ballon op  je handen en stap zo door de kamer. 
Steek de ballon tussen je benen en loop zo door de kamer. 
Ga op handen en knieën zitten. Leg de ballon op de grond en duw hem verder met de neus. 
Balanceer de ballon op 1 vinger of hand en stap zo door de ruimte. 

Ga zitten op je achterwerk en leg de ballon op je benen. Verplaats je nu door de kamer zonder dat de 

ballon de grond raakt. 

Ga liggen op je buik en blaas de ballon vooruit 

 

2. Ballonrace 

 

Wat heb je nodig? 

- veel ballonnen 
 

Verzamel alle ballonnen op 1 plaats. Probeer snel mogelijk alle ballonnen 1 

voor 1 naar het ander verzamelpunt brengen. Je kan er ook een wedstrijdje 

van maken als je een tegenstander hebt. Of je kan iemand toevoegen die 

ballonen kan afnemen of terugplaatsen.  
 

 

3. Volleybal 
 
Wat heb je nodig? 

- Lint of touw 
 
Gebruik je lint of touw om een net te maken in het midden. De bedoeling is 
om de ballon over het lint te slaan. Probeer zeker eens aan de onderkant van 
ballon te slaan en aan de bovenkant. 
 

 

 

LET OP! Zorg dat je je touw niet vastmaakt aan een los voorwerp of iets dat kan omvallen. 
Vergeet niet dat kleuters over het touw kunnen struikelen of aan het touw kunnen trekken. 

 

 

 

 



 
 

4. Tennis 

 
Wat heb je nodig? 

- lint of touw 
- een vliegenmepper of krant 

 
We gebruiken hetzelfde net als bij volleybal. Maar nu gebruik je een 
vliegenmepper om op de ballon te slaan. Heb je geen vliegenmepper? Dan 
kan je ook een krant oprollen en vastmaken met wat tape. 
 

 

 

 

5. Hockey 

 

Wat heb je nodig? 

- mand of iets dat kan dienen als een 
goal 

- vliegenmepper of pollepel als stick 
 
De ballonnen liggen nu verspreid over de 
kamer. Met behulp van je stick moet je nu al de 
ballonnen in het doel doen. Je kan het 
moeilijker maken door obstakels in de weg te 
plaatsen. 
 

 

6. Basketbal 
 

Wat heb je nodig? 

- een grote zak 

 

Hang de zak over een deurklink. Je moet nu alle 

ballonnen verzamelen en in de zak gooien om te 

scoren. Probeer ook eens  te dribbelen met de 

ballon door er langs boven op te slaan. 

 

 

  



 
 

7. Golf 

 

Wat heb je nodig? 

- een emmer 
- vliegenmepper of pollepel als stick 

 

Sla zo hard mogelijk op de ballon! Probeer in zo weinig mogelijk slagen de 

ballon in de emmer te krijgen. 

 

 

8. Voetbal 
 

Wat heb je nodig? 

- een mand of iets dat als doel kan dienen 
 

Nu mag je enkel de bal schoppen met je voeten. Probeer zo te scoren in het doel. Daag jezelf uit door 

te werken met obstakels of verdedigers. Is dit nog te makkelijk? Dan kan je het doel hoger plaatsen. 

 

9. Extra 

 

Bron en meer info over de ballonnen olympiade vind je hier. 

Wil je nog opdrachten dan kan je deze opdrachten eens proberen uit te voeren. 

https://entertainyourtoddler.com/balloon-olympics/
https://drive.google.com/file/d/1YCm1YbM8i9GOR_EMeh7jcARfqLv87Bk7/view?usp=sharing

