Snelle koninklijke spelletjes
Eenvoudige spelletjes in koningsthema
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en verdedig je kasteel! Klinkt wel als
een uitdaging toch? Kom deze razendsnelle koningsspelletjes meespelen.
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

: Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte

: Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10
kinderen

Wat heb je nodig?
• 2 hoepels
• 1 bal
• kroon (kan zelfgemaakt zijn)

Uitleg van de diverse spelletjes
Koningsverstoppertje (ook wel bekend als omgekeerd verstoppertje)
Zijn de kids koning in verstoppertje spelen? Dan vinden ze dit spel vast het einde. De regels zijn heel
simpel. Een kind is de koning of koningin en verstopt zich. De rest gaat naar hem/haar op zoek. Wie de
verstopplek vindt, gaat erbij zitten. Het spel is pas afgelopen als iedereen de verstopper heeft gevonden.
Wie het lid van het koningshuis als eerste ontdekte, wordt gekroond tot de nieuwe koning of koningin en
mag zich verstoppen in de volgende ronde!
Verdedig je kasteel!
Ga de strijd aan en verover het kasteel van je tegenstander! Wat heb je nodig voor dit spannende en leuke
spel? Twee hoelahoeps en een bal. Leg de ringen ongeveer twee meter van elkaar af. De kids gaan in hun
eigen kasteel (hoelahoep) staan en gooien de bal over. Beide partijen vechten voor hun thuisfront en
proberen de bal op tijd te vangen. Want als deze in de hoelahoep valt, krijgt de tegenstander een punt. Wie
verdedigt zijn kasteel het best?
Geef de kroon door
Wie geeft de kroon het snelst door? Voor deze estafetterace zet je een kroontje (zelfgemaakt van stevig
papier) op het hoofd van de volgende speler. Verdeel de kids in twee teams en stippel uit tot waar de kids
moeten rennen. De eerste die start draagt de kroon. 3… 2… 1… en GO! Sprint heen en weer en zet snel de
kroon op het hoofd van je teamgenoot die na jou start. Let op: de kroon mag niet vallen! Welk team is het
snelst?

