
Korte spelletjes



Hallo lieve kinderen,

Deze keer een boekje met spelletjes. Hele korte spelletjes die 
je heel makkelijk kunt spelen. Als je ze heel leuk vindt kun je 
ze natuurlijk gewoon wat vaker achter elkaar spelen.

Het zijn verschillende spelletjes voor verschillende leeftijden. 
Maar proberen kan natuurlijk altijd. Sommige spelletjes moet 
je met meer dan 1 iemand doen en andere spelletjes kun je 
ook prima alleen spelen. Er zijn spelletjes bij met wat 
voorbereiding maar er zijn ook spelletjes waar je meteen 
mee kan starten.

We hopen dat jullie met plezier de spelletjes kunnen doen 
maar ook dat we elkaar snel weer zien.

Vergeet ons niet te taggen als je iets deelt op Social Media!

Liefs, 

De leid(st)ers van de Kinderkei



1. Wat voel ik?

Benodigdheden:
• Blinddoek of theedoek
• Aantal bekende voorwerpen bijvoorbeeld:

• Knuffeltje
• Knikker
• Lepel
• Plastic beker
• Dobbelsteen

Het spel:
1 iemand krijgt de blinddoek voor. De ander geeft een voorwerp aan 
de geblinddoekte. Diegene met de blinddoek moet door te voelen 
raden wat het voorwerp is. Als het voorwerp geraden is kun je 
ruilen.

Extra:
Voor jonge kinderen is een blinddoek soms erg spannend. Dan kun je 
ook een voorwerp onder een kleedje leggen of in een zak stoppen en 

ze dan laten voelen.



2. Wat mis ik?

Benodigdheden:
• Theedoek of handdoek
• Aantal bekende voorwerpen bijv.:

• Knuffeltje
• Haarborstel
• Lepel
• Plastic beker
• Duploblokje
• Afstandsbediening

Het spel:
Zoek samen een aantal voorwerpen. Laat 1 iemand goed naar de 
voorwerpen kijken. (Begin bijvoorbeeld met 3 voorwerpen) Nu 
bedek je met de doek de voorwerpen. Diegene die goed gekeken 
heeft doet zijn ogen dicht of gaat even naar de gang. De andere 
haalt 1 voorwerp onder de doek vandaan en legt dit weg zodat je 
het niet meer kan zien. Roep de eerste persoon terug of zeg dat de 
ogen open mogen. Haal de doek eraf. Wat mist er onder de doek? 
Hierna kun je ruilen. 

Extra:
Begin met niet teveel voorwerpen en maak het moelijker door 

voorwerpen toe te voegen elke keer dat het goed ging. Als het goed 
geraden wordt krijg je 1 punt. Wie haalt de meeste punten?



3. Hoe hoog wordt jou toren?

Het spel:
Verzamel spullen waarmee je een toren kan maken. (vraag 
eventueel aan een volwassene of je de spullen wel mag 
gebruiken) Bouw hiermee vervolgens een zo hoog mogelijke 
toren. Als er meer personen meedoen aan het spel kan je 
natuurlijk een wedstrijd doen wie de hoogste toren bouwt. 
Pas wel op dat de toren niet omvalt.

Extra:
Denk jij dat je toren nog hoger kan maar kun je er niet meer bij? 

Vraag dan iemand om hulp!



4. Evenwicht bewaren

Benodigdheden:
• Washi tape of schilderstape
• Gladde vloer

Het spel:
Maak met tape een route over de vloer. Kun jij je evenwicht 
bewaren als je erover heen loopt? Als je op blote voeten bent 
kun je misschien ook wel voelen waar de tape langs gaat. Durf 
jij het met je ogen dicht?

Extra:
Is het heel makkelijk? Probeer het dan eens op 1 been, op je tenen 
of op je hakken. Misschien kun je wel hindernissen toevoegen met 

een krukje of een stoel.



5. Een tent bouwen

Benodigdheden:
• Dekens, lakens oid
• Kussens
• Evt knijpers om het vast te zetten

Het spel:
Leg kleden over de grootste tafel in je huis. Leg eronder wat 
kussens. Heerlijk spelen, relaxen of lezen in je eigen tent. 
Misschien komen je knuffels of poppen ook wel even een kijkje 
nemen?

Extra:
Bij mooi weer kun je het ook buiten over te tuintafel doen. Een 

paar stoelen neerzetten en daar kleden overheen doen kan 
natuurlijk ook.



6. De grijpmachine

Benodigdheden:
• Wasmand
• Poppetjes, knuffels oid
• Grijptang, sla bestek of bbq tang

Het spel:
Stop het speelgoed in de wasmand. Probeer met de ‘grijper’ 
het speelgoed eruit te halen net als op de kermis. Als je samen 
speelt mag je om de beurt 1 keer proberen. En natuurlijk wel 1 
voor 1 de spulletjes eruit halen.

Extra:
Doe verschillende formaten speelgoed erin. Lukt het om de hele 

grijpautomaat leeg te halen?



7. Struikelzinnen 

Benodigdheden:
• Briefje met struikelzinnen

Het spel:
Lees 1 van onderstaande zinnen voor. De andere probeert het 
na te zeggen. Probeer eens om het steeds sneller te zeggen?
Om de beurt een zin lezen kan natuurlijk ook.
• Lientje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan
• Apen apen apen altijd na.
• De kat krabt de krullen van de trap
• Als spinnen spinnen spinnen spinnen spinnenwebben
• Als vliegen achter vliegen vliegen vliegen vliegen

vliegensvlug.
• Als je probeert met je handen een haai te aaien gaan je 

handen naar de haaien.
• Knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de 

knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe kapper 
kappen kan.

• De postkoetskoetsier poetst de postkoets met 
postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek.

Extra:
We noemen struikelzinnen ook wel tongbrekers


