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De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Spelletjes voor 

regenachtige 

dagen 

Je moet met 3 tot 5 spelers zijn.

Een kind mag bij elke ronde de sleu-

telkoning of –koningin zijn. Hij/zij zit 

met gesloten ogen op een stoel en moet 

een sleutelbos bewaken, die onder de 

stoel ligt. De andere kinderen zijn de 

dieven en proberen zo stil mogelijk de 

sleutelbos te stelen.

Ontdekt de koning of koningin de dief, 

moet hij of zij luid: „Er is een dief“ 

roepen. Lukt het een kind om de sleu-

telbos te stelen, dan mogen alle ande-

re dieven luid klappen.

Dit spel kun je ook alleen uitproberen.Iedereen krijgt een groot vel krantenpapier. Nu gaat het erom, wie de langste papierslang uit een krant kan scheuren. Een andere mogelijkheid is, dat je de eierwekker zet. Wie kan in een minuut de langste slang creëren?

Vanaf 2 spelers.
Elk kind krijgt drie lucifers. Nu ver-
bergt ieder nul, een, twee of drie lu-
cifers in zijn vuist zodat de anderen 
deze niet zien. De vuist wordt op de 
tafel gelegd en de lucifers die niet 
worden gebruikt, houdt je in de an-
dere hand.
Iedereen raad nu, hoeveel lucifers 
er in alle vuisten verborgen zijn. Wie 
het dichtst bij het werkelijke aan-
tal komt, krijgt een punt. Wie na 10 
ronden de meeste punten heeft, is 
de sluwe vos.
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Je bent met zijn tweeën en jullie vervelen je? 
Dan speel toch: „Ik zie, ik zie wat jij niet ziet“!
Een kind zoekt een voorwerp in de kamer en zegt dan: „. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:“ 
Nu probeert het andere kind het voorwerp te raden en stelt vragen, die met „ja/nee“ 
kunnen worden beantwoord. Als het voorwerp geraden is, ruilen jullie de rollen.




