
 

 

Klim- en klauterparcours kleuters 
 

Tijd om deze namiddag een super leuk parcours te bouwen. Je kan kiezen om dit binnen of buiten te 

doen.  

Tover je living, slaapkamer,… of tuin om in een gigantisch klim- en klauterparcours en vooral probeer 

dit samen te doen. Misschien heeft je kleuter zelf wel creatieve ideeën om te klimmen vanop de 

zetel, onder de tafel te kruipen of over een matras te rollen.  

Maak het parcours zo groot als je zelf wilt.  

Hieronder vind je alvast enkele leuke ideetjes om samen een parcours te bouwen.  

Wat heb je nodig? 

- 1 of meerdere zetels 

- 2 stoelen 

- 2 veegborstels met lange steel 

- 2 emmers 

- Een lang touw + plakband 

- Een matras  

- Een tafel 

- Een kruiptunnel, hoepels of fietsbanden  

 

De zetel en de matras: klim op een leuke manier over de zetel en leg de matras achter de zetel. 

Spring vanop de zitplek van de zetel op de matras.  

Op de matras maak je een koprolletje of rol je als een boomstam verder.  

Plaats de 2 emmers omgekeerd en leg de borstel erop. Sluip onder de steel door.  

De stoelen kan je naast elkaar plaatsen en erover heen wandelen, je kan ook onder de stoelen door 

kruipen.  

Hetzelfde geldt voor de tafel. Je kan deze kantelen en de kinderen tussen de poten laten kruipen. 

Indien de tafel stevig genoeg is, kunnen de kleuters via de stoel op de tafel kruipen.  

Met het touw kan je een hindernis parcours maken in een smalle ruimte of tussen de tafelpoten 

onderling onder tafel. Je kleuter klimt dan onder het gespannen touw door of over. Je maakt een 

soort van spinnenweb.  

Indien je een kruiptunnel of hoepels hebt, kan je dit ook in het parcours verwerken en de kinderen er 

laten doorkruipen of sluipen.  

Extra:  

- Leg het parcours in de omgekeerde richting af 

- Leg het parcours af terwijl achteruit af 

- Leg het parcours samen met je knuffel af of met je knuffel op je hoofd 

 


