BUITENSPEEL
BINGOKAART
Ga naar buiten, ga op avontuur!
Ga van
een hoge
glijbaan

Spring
ergens
vanaf

Klim tot waar
je durft in een
klimtoestel

Ren, skate of
fiets zo snel
mogelijk naar
een bepaald
punt terug

Maak een
hindernisbaan. Hoe
snel doe jij
deze?

Loop zo snel
mogelijk over
een balk/
boomstronk

Bouw een hut
(met takken
die al los van de
boom liggen)

Klim in
een
(stevige)
boom

Haal elkaar
uit evenwicht
op een
boomstronk

Doe een
(zelfverzonnen)
balspelletje

SPORT IN
TILBURG.NL

Doe een van de speelchallenges op
deze bingokaart en kleur daarna het
vakje in. Lukt het jou alle challenges
te doen en een volle kaart te halen?
Welke challenges kun jij doen?
Probeer er zo veel mogelijk af te
vinken. Bij een volle rij of volle kaart
heb je bingo! Veel speelplezier.

Zwier aan een
hoge rekstok

Schommel
zo hoog
als je durft

Hoe vaak kun jij
touwtjespringen/
hooghouden in
1 minuut?

Draai zo snel
mogelijk 5
rondjes rond
een boom

Maak een tekening
op de grond met
natuurlijke
materialen

Maak een
boswandeling/
speurtocht in
het bos

Spring over
slootjes of
boomstronken

Speel de
vloer is
lava

Freestyle: doe om
beurten een zelfbedachte beweging
na van de ander

Doe een spel
met elkaar, zoals
tikkertje, boompje
wisselen of buskruit

Zet een
parcours
uit voor de hele
buurt/straat

Doe iets
op wielen

Verstop voorwerpen op een
speelplek en laat
deze zoeken

Mikken: probeer
10 keer iets te
raken met bal
naar keuze

Probeer een
spel uit met
iets anders
dan een bal

www.sportintilburg.nl/buitenspelen

Buitenspelen is heerlijk! Het is niet alleen gezellig met je
vriendjes, maar je leert ook je grenzen verleggen, je ontwikkelt
creativiteit, goede motoriek en je leert risico’s inschatten. Deze
speelbingokaart stimuleert deze aspecten van het buitenspelen.

extra speel challenges

De kaart is onderdeel van de campagne ‘Avontuurlijk spelen in
de buurt’. Hiermee hopen we dat zoveel mogelijk kinderen (en
ouders) naar buiten gaan om vrij te spelen en om leuke speel-

• Ga 4 dagen achter elkaar minimaal
15 minuten buitenspelen

plekken in de buurt te (her)ontdekken. Tilburg kent vele mooie
buitenspeelplekken waar kinderen lekker kunnen spelen. Denk
aan natuurlijke speelplekken zoals bossen, grasvelden en parken,
maar ook (groene) speeltuinen. In Tilburg worden er deze
periode en de komende jaren verschillende speeltuinen
opgeknapt en vernieuwd.
Benieuwd naar meer informatie over de campagne?
Op sportintilburg.nl/buitenspelen vind je allerlei speeltips,
een overzicht met speelplekken in Tilburg en de buitenspeelagenda met verschillende activiteiten in Tilburg. Ook kun je er
de buitenspeelbingokaart en -stempelkaart downloaden.

• Ga spelen in de regen
• Ga met minimaal 10 kinderen buitenspelen
• Ga naar een speelplek waar je nog nooit
bent geweest en ga daar spelen
• Ga met je hele gezin, dus ook met je
ouders/verzorgers, buitenspelen

