Spelletjes om in groep te spelen, bekende en minder bekende
De wereld op z'n kop
Kies een leider. Het is de bedoeling dat de kinderen het tegenovergestelde doen van wat de leider doet.
Gaat de leider staan, dan blijven de kinderen zi en, gaat de leider lachen, dan gaan de kinderen huilen etc.
Dansen in de spiegel
Alle kinderen zoeken een partner. Zet muziek aan. Het ene kind maakt bewegingen, het andere kind doet
dat precies na. Het ziet er dan uit alsof je in een spiegel kijkt. Doe dit met een kind voor. Wissel na een jdje
van rol.
Telefoontje
De kinderen staan of zi en in de kring. De kinderen hebben de handen vast. Eén kind staat in het midden.
Iemand in de kring zegt: ik telefoneer naar... (een naam). Vervolgens wordt de verbinding door het knijpen
in elkaars hand doorgegeven. Wanneer degene naar wie gebeld wordt een knijpje voelt, roept deze Tringgg,
voordat degene in het midden van de kring de verbinding verbroken hee door te zeggen waar de verbinding is.
Tel tot 20
Zonder afspraken te maken probeer je met de groep tot 20 te tellen. De kinderen mogen gewoon roepen,
maar geen 2 getallen na elkaar roepen. Iemand roept 1, een ander reageert met 2 etc. Máár... wanneer er
tegelijker jd een getal geroepen wordt, begint het tellen weer opnieuw. Je zult zien dat dit nog las g is!
Moordenaartje
Stuur iemand naar buiten en wijs een moordenaar aan. Deze mag d.m.v. knipogen kinderen "doden". Het
kind komt weer terug binnen in en gaat in het midden van de kring staan. Wanneer de moordenaar naar jou
knipoogt, val je dood. Kan het kind in de kring ontdekken wie de moordenaar is?
Wat zit er in de doos?
Stop een voorwerp in een leuke doos. Geef de doos de kring rond. De kinderen mogen schudden, luisteren
etc. Nu gaan de kinderen vragen stellen om erachter te komen wat er in de doos zit. De vragen beantwoord
jij met ja of nee. Eerst mogen er een hele ronde alleen vragen gesteld worden. Daarna mogen de kinderen
gaan raden.
Dirigentje
Stuur iemand naar buiten. Wijs een dirigent aan. Deze mag bewegingen maken, de groep doet hem/haar na.
Het kind komt terug en gaat midden in de kring staan. Kan hij/zij raden wie de dirigent is?
Tik, k, wie ben ik?
Eén kind doet de ogen dicht. Een ander kind kt op de rug en zegt: "Tik, k, wie ben ik?" Het kind moet raden wie het is. Goed geraden? nog een keer! Fout geraden? Het kind dat ge kt hee is aan de beurt.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Kies iets wat in de ruimte staat en zeg de kleur. De kinderen raden wat je in gedachten hebt, door te vragen
"Is het......?"

Wafwaf
Dit is een spannend sluipspel, waarbij jonge hondjes het bot van de waakhond proberen te pakken.
Ga in een kring op de grond zi en. Wijs een waakhond aan. Deze gaat geblinddoekt in het midden van de
kring zi en. Het is nacht en de waakhond waakt over een sappig bot.
Daag de "jonge hondjes" in de kring uit om geruisloos naar de waakhond te sluipen en het bot weg te pakken. Wanneer de waakhond iets hoort, wijst hij in die rich ng en bla : wafwaf! Als hij rechtstreeks naar de
sluipende hond wijst, moet deze weer terug in de kring gaan zi en.
Wie het bot in de wacht kan slepen, wordt de nieuwe waakhond en het spel begint van voren af aan.
Ik ga op reis en neem mee...
Een bekend spel waarbij je steeds meer woorden moet onthouden! Het eerste kind verzint iets wat mee op
reis gaat, het tweede kind herhaalt wat het eerste kind zei en voegt hier zelf iets aan toe, het derde kind herhaalt wat het eerste en tweede kind zeiden en voegt hier iets aan toe etc. Hoe ver kunnen de kinderen komen?
Hoi, makker!
De kinderen zi en in de kring. Eén kind stuitert als een stuiterbal rond door de kring. Dat kind kt een ander
kind aan. Dat kind stuitert nu ook rond in de kring, maar in tegengestelde rich ng. Als de kinderen elkaar
tegenkomen zeggen ze: "Boing .... (naam kind). Zo begroeten de kinderen elkaar. Het eerste kind gaat zi en
en het tweede kind stuitert verder en kiest een volgend kind uit.
Varia es: cowboys op een paard, eendjes in de vijver...
Wie is het langst s l?
Houd met de kinderen een wedstrijd wie het langst zijn mond kan houden. Vaak zien de kinderen dit als een
spel waarbij iemand kan winnen, terwijl het voor jou een moment van rust is!
Kneepjes doorgeven
De kinderen zi en in de kring. Iedereen hee de handen vast. De leider gee het kind naast zich 1, 2, 3 of 4
kneepjes. Dat kind gee hetzelfde aantal kneepjes door aan het kind naast hem. Zo gaan de kneepjes de
kring rond. Hoeveel kneepjes hee het laatste kind gevoeld?
Tijdens dit spel mag niet gepraat worden!
Schoenen raden
Een aantal kinderen doen de schoenen uit en ze en de schoenen voor zich neer. De groep mag er een jdje
geconcentreerd (in s lte!) naar kijken. Dan worden de schoenen achter de ruggen verstopt. Eén kind verlaat
het lokaal. Er worden drie verschillende schoenen in het midden van de kring gelegd. Het kind dat weer binnenkomt, moet raden van wie deze schoenen zijn.
S ltespel
De kinderen krijgen opdrachten die zij zo s l mogelijk uit moeten voeren. Kinderen die niet aan de beurt
zijn, moeten ook heel s l zijn, zodat zij kunnen horen of de opdracht onhoorbaar uitgevoerd wordt.
- Ergens naartoe lopen - Iets oppakken en weer neerze en
- Gaan staan en weer gaan zi en - Op de stoel gaan staan
- De deur open maken en weer dichtdoen - De kast openen en weer dicht maken
- Iets pakken en weer gaan zi en etc.

