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Kennismakingsspelletjes 

Auteur: Pieter Dejaeger 

Geschikte leeftijd: Tot 13 jaar 

Duur activiteit: 1 uur 

Terrein: Plein 

Benodigde begeleiders: Min 2 

Materiaal: 
- Papier 

- Balpennen 

- Bal 

Beschrijving van de activiteit 

=> We starten met allen namen gewoon eens te overlopen. 

=> De kinderen krijgen allemaal een stukje papier en schrijven daar iets over zichzelf op + hun naam. 

Alle kaartjes worden verzameld door de moni. 

Daarna leest de moni een kaartje voor en raden de kinderen om wie het gaat. 

Als we weten wie het is, vertelt de persoon nog iets meer over zichzelf. 

=> Spel: Zoek iemand die… 

De moni zegt een eigenschap en de kinderen zoeken iemand waarbij die eigenschap past en leggen hun hand op 

de schouder van die persoon. 

Bijvoorbeeld: Zoek iemand die graag sport, zoek iemnd die rode schoenen draagt, … 

(De moni zoekt uiteraard vooraf enkele eigenschappen van de kinderen uit die hij te weten kwam bij de vorige 

opdracht) 

=> Spel: Hoi Makker! 

-         We zitten op een paardenkamp in het wilde westen en we zitten ons te verwarmen bij het kampvuur. 

-         Eén van de cowboys (kinderen) moet op z’n paard springen en rond de kring rijden (met de nodige 

show), hij stopt bij een andere cowboy en tikt hem op de schouder. 

-         De aangeduide cowboy staat op en loopt in tegengestelde richting rond de kring (ook met de nodige 

show) . 

-         Wanneer de twee cowboys elkaar tegenkomen nemen ze hun denkbeeldige hoed af en begroeten elkaar 

met ‘Hoi voornaam’ . 

-         De eerste cowboy gaat dan zitten op de lege plaats. 
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-         Awisselingen: Eenden die waggelen rond het water, vogels die elkaar kruisen in volle vlucht, 

gummiballen botsen rond de kring, … 

=> Spel: IK hou van. 

We zitten in een kring en iemand zegt ‘ik hou van … mensen met een bril’. 

Iedereen die een bril draagt staat recht en wisselt van plaats. 

=> Spel: Vangen 

Iemand heeft een denkbeeldige bal vast en moet die gooien naar iemand, maar tijdens het gooien moet hij de 

naam zeggen van de persoon waarnaar hij gooit. 

In plaats van een bal kun je ook met taarten gooien, eieren, bol wol, hete aardappel, … 

=> Spel: Journalistiek 

Iedereen heeft pen en papier en moet 4 vragen voorbereiden die hij zal stellen aan een collega. 

Na het voorbereiden mogen de kinderen rondlopen en enkele mensen die vraag stellen. 

(Bv: Hoeveel broers/zussen heb je, heb je een huisdier, wat zijn je hobby’s, …) 

Na het rondvragen kun je eens kort bespreken, ben je iets te weten gekomen dat je nog niet wist, … 

Gewenning/Teambuilding: 

=> Spel: Stokjes gekruist doorgeven 

De moni heeft 2 stokjes in de hand en geeft die gekruist of niet geruist door. 

De kinderen geven die ook door gekruist of niet gekruist, maar het gekruist of niet gekruist doorgeven heeft 

geen betrekking tot de stokjes, maar met bijvoorbeeld je benen die gekruist staan of niet. 

Na enkele toeren gaan de kinderen beginnen doorhebben hoe het eigenlijk in elkaar steekt en vallen alle 

frustraties af. 

Variant daarop is Chinese cijfers. 

Je legt zogezegd een chinees getal met tandenstokers, maar na het leggen leg je het aantal vingers op tafel en 

deze duiden het eigenlijke getal aan.  

=> Met de gehele groep op een kleine oppervlakte gaan staan, zonder dat iemand er buiten valt. 

=> Probeer zoveel mogelijk mensen de hand te schudden in 10 seconden. 

=> Probeer zoveel mogelijk mensen op de rug te tikken in 15 seconden. 

=> Tikkertje K3: 

Wie aangetikt is staat stil en kan pas bevrijd worden als links of rechts van hem iemand komt te staan en ze 

samen een liedje van K3 zingen. 

=> Tussen 2 vuren. 

=> Schat bewaren: We trekken en cirkel en iedereen legt daar enkele spellen van zichzelf in. Eén iemand is 

schatbewaarder en moet die spullen beschermen. De anderen proberen hun eigen spullen terug te pakken, maar 
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als de schatbewaarder hen tikt mogen ze hun spullen niet nemen en moeten ze bijvoorbeeld nog eens terug naar 

het begin lopen.  

=> Dikke Berta. 

=> Menselijk hindernissenparours. 

=> Ratten en raven. 

=> Schipper mag ik overvaren 

=> Tikkertje verhoog 

=> Tikkertje ketting 

=> Voetbal 

=> 1,2,3 Piano 

=> Dokter Knobbel 

=> Chinees Voetbal 

=> Kinderen kunnen zelf ook voorstellen doen! 

 


