
Gemaakt door: juf Linda                                                                                                       2008 

Verhalenspel 

De spelleider kiest vier kinderen die deze oefening gaan doen. De andere kinderen zijn 

toehoorders en letten op wat voor veranderingen ze in het verhaal horen. 

Drie kinderen gaan naar de gang, het eerste kind mag in de klas blijven. Aan dit kind vertelt de 

spelleider een verhaal. Als het verhaal verteld is, komt een tweede kind binnen. Het eerste kind 

vertelt het verhaal zo goed mogelijk aan het tweede kind. Deze vertelt dit verhaal weer door 

aan nummer drie en deze vervolgens aan nummer vier. Nummer vier vertelt het verhaal nog eens 

door aan de klas. De kinderen die hebben zitten luisteren vertellen wat er goed of fout ging. 

 

Ik ga op stap 

De spelleider begint met de zin: 'ik ga naar de groenteman en ik koop (een pond) bananen' 

Iemand uit de groep herhaalt de beginzin en vult hem zelf aan met bv. 'En (een kilo) appels'. Dan 

krijgt de volgende de beurt. 

Per thema kunnen zo vele woorden geleerd en herhaald worden. 

Andere thema's en beginzinnen:  

-Dierentuin: ik ging naar de dierentuin en ik zag een….. , en een ..... 

-Kleding: ik stond vanmorgen op, trok mijn onderbroek aan, en toen mijn..... 

-Vakantie: ik ga op vakantie en neem mee: een koffer, en een..... 

 

 

 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 

De leider neemt een voorwerp/afbeelding/deel van een afbeelding in gedachten. Datgene wat hij 

in gedachten neemt moet zichtbaar zijn voor de kinderen. 

Dan zegt hij: ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is ....... 

De kinderen moeten erachter zien te komen wat de leidster bedoelt. 

Een moeilijker variant is, om de kinderen te leren categoriseren. De eerste vragen van de 

kinderen zouden dan kunnen zijn: is het van hout? Is het van plastic? Is het van papier? Etc. 

Het leerdoel wordt dan verlegd naar het kunnen categoriseren 
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Kimspel 

De kinderen zitten in de kring. In het midden van de kring staat een tafel met enkele 

voorwerpen hierop, die de kinderen moeten bekijken. (De hoeveelheid voorwerpen is afhankelijk 

van het observatievermogen van de kinderen). Eén kind moet even de klas uit, waarop een ander 

kind iets aan de opstelling van de voorwerpen verandert. Wanneer dit gebeurd is mag het eerste 

kind de klas weer in en moet hij/zij vertellen wat er aan de opstelling van de voorwerpen 

veranderd is. 

Wanneer dit goed geraden is mag een ander kind naar de gang. 

* Variatie: een ander spel met voorwerpen op een tafel is 'opsommen'. Hierbij liggen er 

eveneens verschillende voorwerpen op tafel. De groep mag hier ca. 1 minuut naar kijken, waarna 

er een doek overheen wordt gelegd. De kinderen krijgen even de tijd om de voorwerpen in hun 

gedach-ten de revue te laten passeren, waarna een kind de beurt krijgt om de voorwerpen op te 

noemen. Voor oudere kinderen is het mogelijk de voorwerpen op te schrijven. Wie heeft de 

meeste voorwerpen kunnen onthouden? 

Opsporing Verzocht 

Het verhaal gaat dat een kind uit de klas in het warenhuis is zoekgeraakt. De kinderen moeten 

de politie een nauwkeurige beschrijving geven hoe het kind eruitziet. 

Alle kinderen krijgen vooraf een paar minuten om elkaar te bekijken. Dan sluiten ze de ogen. Een 

leerling verlaat na een teken van de spelleider de klas. Daarna mag de rest weer kijken en 

zeggen welk kind weg is. De spelleider (evt. met en politiepet op) stelt nu vragen aan individuele 

leerlingen: "Hoe heet 't kind? Hoe ziet het eruit? Wat voor kleren heeft het aan? Heeft het 

een bril, enz. 

Wanneer we denken dat het kind goed beschreven is, mag het weer binnenkomen en vergelijken 

we onze beschrijvingen. Herhalen is noodzakelijk om overeenkomsten te kunnen vergelijken. 

* Variatie: dit spel kan ook gespeeld worden met voorwerpen. In dit geval is er een 'dief' 

geweest die een voorwerp heeft meegenomen 

 

Wie is het 

Eén kind komt voor de klas staan en neemt een kind uit de klas in gedachten. Alle andere 

kinderen staan op hun stoel. Ze gaan om de beurt vragen stellen, zoals: 

- 'Is het een jongen of een meisje?' 

- 'Is hij lang of kort?' 

- 'Heeft hij donker of blond haar? 

Kinderen die niet binnen de omschrijving passen gaan op hun stoel zitten, maar mogen nog wel 

meeraden. Uiteindelijk blijft er één kind over, die dan voor de klas mag staan. 
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Ik denk aan iets 

De spelleider begint het spel. Zij zegt: 'ik denk aan iets... en het is......' Dan beschrijft zij een 

voorwerp waarmee het kind vertrouwd is. Dit kan bijvoorbeeld het schoolbord zijn. Het vervolg 

op 'het is... ' wordt dan: groot en zwart, je kunt er op schrijven. Wie het voorwerp het eerst 

geraden heeft, mag doorgaan met een ander voorwerp. 

 

Dinges 

 

De leerkracht fluistert een makkelijk woord in bij een kind, bijv. tafel, juf, kast, school, 

boterham. 

Dit kind vertelt er iets over aan de groep, zónder het woord te noemen. De groep raadt welk 

woord het kind omschrijft. Wie het raadt is aan de beurt om het volgende woord te 

omschrijven. 

 

, zónder het woord te noemen. De 


