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Spelideeën voor een kinderfeestje
Appels opduiken
Een zeer leuk spel voor een kinderverjaardag.
Als men bovendien nog extra prijzen kan winnen 
wordt het nog spannender.

Zo wordt het gespeeld:
Er worden twee teams gevormd.
Men heeft twee grote kommen nodig en zoveel appels als er kinderen aanwezig zijn.
De appels worden in de kom geplaatst en deze wordt tot de rand met water gevuld.
Nu kan men beginnen: De kinderen proberen nu om met de mond de appels uit het water te vissen.
Het team dat na de verstreken tijd, de meeste appels heeft „opgedoken“ heeft het spel gewonnen!

Variant:
In plaats van kommen met water maakt men een berg van meel. In plaats van appels verstopt men 
kleine snoepjes in de berg. Nu kan het spel beginnen.
Veel plezier is gegarandeerd!

Aantal spelers: willekeurig
Totale tijd: zolang men wil
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Materiaal: 2 kommen, appels

Wie ben jij?
Alle kinderen zitten in een cirkel. Een kind begint met zich voor te stellen met zijn of haar naam. 
Hij/zij moet echter voor zijn naam nog een bijvoeglijk naamwoord plaatsen, welke met dezelfde 
letter begint.
Bijvoorbeeld: Ik ben de kleine Katja!
De volgende speler moet alle namen van de kinderen die voor hem/haar aan de beurt waren herha-
len en natuurlijk ook zichzelf voorstellen.
  Ik ben het de kleine Katja, ik heb de lieve Lodewijk, ik ben de schattige Suzanne, enz. ...

Aantal spelers: willekeurig
Totale tijd: zolang als men wil 
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Materiaal: kring van stoelen
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Spelideeën voor een kinderfeestje
Ballon spelletjes

Ballonen race-spel !

Er worden teams met elk 2 kinderen gevormd.
Op een parcours worden stenen, aardappelen, enz. verdeeld.
Nu moeten de tweetallen een ballon tussen hun voorhoofd klemmen en proberen zo veel mogelijk 
stenen op te tillen.
Elk team heeft evenveel tijd tot hun beschikking. Het team dat in de van te voren bepaalde tijd 
de meeste stenen heeft verzameld wint het spel!
Materiaal: In aanvulling op de ballonnen, stenen, aardappelen, enz.

Ballonnen dans 

Elk kind krijgt een ballon en bindt deze aan de enkel. Wanneer de muziek begint, moeten de kinde-
ren proberen de ballon van het andere kind kapot te trappen. MAAR: kijk uit, dat je niet je eigen 
ballon kapot gaat, anders ben je af.
Wie zijn ballon het beste beschermd heeft, heeft het spel gewonnen!

Ballon tekenwedstrijd

Elk kind krijgt weer een ballon.
Nu kunnen de kinderen beginnen met het opblazen van de ballon - NIET DICHTKNOPEN - en moe-
ten daarna proberen zoveel mogelijk poppetjes op de ballon te tekenen. Wie heeft na de
verstreken tijd de meeste poppetjes getekend?

Aantal spelers: willekeurig
Totale tijd: zolang als men wil 
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Materiaal: ballonnen, stiften




