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Spelletjes 

 
Spel 1: Kabouterballonnen-race 

 Opdracht: Dit spel doen kabouterkinderen heel graag 

met z’n tweeën. In een emmer liggen allemaal 

kabouterballonnen. Als een van de hoofdkabouters fluit, 

probeer je steeds een ballon vanuit de grote emmer in 

de emmer te doen die in je hoepel staat. Daarna weer 

terug en dan nog een keer. Als de zandloper leeg is, moet 

je stoppen. De hoofdkabouters tellen dan wie de meeste 

ballonnen in zijn/haar emmer heeft. 

 Punten: Voor elke ballon 1 punt 

 Materiaal: Grote emmer, 2 kleinere emmers, 

waterballonnen gevuld met water, 2 hoepels, zandloper, 

fluitje. 

 

Spel 2: Trollenpuzzel 

 Opdracht: Trollen zijn vreselijke wezens, die de vijanden 

zijn van de kabouters. Wil je weten hoe ze eruit zien, leg 

dan de puzzel in elkaar. Je mag samen puzzelen. 

 Punten: Als je de puzzel klaar hebt, krijg je 10 punten, 

als het niet lukt krijg je toch 5. 

 Materiaal: puzzels van trollen en kabouters, plastic kleed 

en vloerbedekking 

 

 

 

 

 

 

 



Spel 3: Dennenappel gooien 

 Opdracht: Een dennenappel is voor een kabouter een 

mooi stuk speelgoed. Wij gaan dennenappel gooien. Gooi 

de 10 dennenappels in de eierkartons. Hoe verder hoe 

meer punten. Je mag dit met z’n tweeën tegelijk doen. 

 Punten: Het totaal aantal punten van de 10 worpen. 

 Materiaal: 20 eierdozen, 20 dennenappels, 2 hoepels, 

kaartjes van 1 – 10. 

 

Spel 4: Kobouterwas 

 Opdracht: Kobouters doen ook de was, ze kunnen dit erg 

vlug. Probeer zoveel mogelijk wasgoed aan de waslijn met 

knijpers op te hangen. 

 Speeltijd: 1 minuut 

 Punten: Voor elk stuk wasgoed 1 punt 

 Materiaal: 2 waslijnen, knijpers, 3 palen, stop-watch, 2 

hoepels, wasgoed in 2 wasmanden. 

 

Spel 5: Kabouterwerpspel 

 Opdracht: Gooi de 6 ballen door het gat in de paddestoel 

 Punten: Voor elke goede bal 1 punt 

 Materiaal: Paddestoel van hout, 6 ballen, 1 hoepel 

 

Spel 6: Poortjesbal 

 Opdracht: Soms plagen de kabouters hun vriendjes de 

konijntjes. Ze rollen dan stenen in hun hol. Probeer dit 

ook maar eens door vanuit de hoepel de 10 ballen door de 

poortjes te rollen. Dit mag met z’n tweeën tegelijk 

 Punten: Voor elke rake bal 2 punten 

 Materiaal: 12 poortjes van stukken regenpijp, 20 

balletjes, 2 emmers, 2 hoepels 

 



Spel 7: Houtblokjes stapelen 

 Opdracht: Als het winter wordt moeten de kabouters 

hout verzamelen om in de winter de kachel te kunnen 

aansteken. Bouw een zo groot mogelijke stapel van 

blokken. Tel steeds mee hoeveel blokken je al hebt op de 

stapel. Als hij omvalt mag de hoofdkabouter opschrijven 

hoe hoog je stapel houtblokjes was. Doe dit met z’n 

tweeën tegelijk en kijk dan meteen wie het beste kan 

bouwen. 

 Punten: Voor elke blok 1 punt. 

 Materiaal: blokken,2 hoepels 

 

Spel 8: Mutsje gooien 

 Opdracht: Kabouters plagen elkaar ook wel eens. Ze 

gooien dan elkaars mutsen af. Probeer jij ook maar eens 

zoveel mogelijk mutsen van de tafel af te gooien. 

 Punten: Voor elke muts 2 punten. 

 Materiaal: 10 kaboutermutsen, tafel, 5 ballen, 1 hoepel 

 

Spel 9: De verdwenen diamant 

 Opdracht: Kabouters zijn ook rijk. Ze verzamelen echte 

diamanten. Probeer maar eens te raden onder welke 

kleur blik de diamant zit? 

Heb je het goed geraden, dan doet de hoofdkabouter 

hem voor de volgende kabouter onder een andere kleur 

blik. 

 Punten: Je mag 3x raden. 1e keer goed dan 10 punten, 2e 

keer goed dan 5 punten 3e keer goed dan 3 punten. 

 Materiaal: Diamant, 6 blikken in 6 verschillende kleuren, 

1 dienblad. 

 



Spel 10: Kobouterestafette 

 Opdracht: Dit is het lievelingsspelletje van de 

kabouterkinderen. Twee kabouters staan in de hoepel. 

Aan de overkant ligt een paddestoel zonder stippen. In 

de hoepel waar je staat liggen allemaal stippen. Breng 

deze om de beurt naar de paddestoel. Wie het eerst 

klaar is, heeft gewonnen. 

 Punten: De eerste krijgt 10 punten de andere 5 punten. 

 Materiaal: 2 houten paddestoelen, houten stippen, 4 

hoepels 

 

Er staan vier grote paddestoelen op het veld. 

 

 Bij een paddestoel kunnen kabouterhapjes en 

drankjes gehaald worden. De kabouterbegeleiders 

geven aan wanneer dit mag. 

 

 Bij een andere paddestoel kunnen de kabouters de 

kleurplaten uit het boekje gaan kleuren. 

 

 Bij een paddestoel kunnen de ouders met de 

kinderen de kabouter-Plop dans gaan doen met 

muziek 

 

 Bij een paddestoel kunnen de kinderen zichzelf 

helemaal als kabouter schminken 

 

 

 

 



Puntentelling: 
 

Spel 1:   Kabouter ballonnen-race   ……………… 

Spel 2:  Trollen puzzel   ……………… 

Spel 3:  Dennenappels gooien  ……………… 

Spel 4:  Kabouterwas   ……………… 

Spel 5:  Kabouterwerpspel  ……………… 

Spel 6:  Poortjesbal   ……………… 

Spel 7:  Houtblokjes stapelen  ……………… 

Spel 8:  Mutsje gooien   ……………… 

Spel 9:  De verdwenen diamant  ……………… 

Spel 10: Kabouterestafette  ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan de ouders die helpen bij de sportdag op 16 juni a.s., 

 

U hebt zich opgegeven om op dinsdag 16 juni a.s. te helpen met de sportdag. 

Het thema voor de groepen 1 en 2 is: Kabouters. 
Alle spelletjes staan beschreven in een boekje. U ontvangt daarvan een 

exemplaar. Op deze manier kunt u zich alvast een beetje voorbereiden. 

 

Wat is de bedoeling: 

 

Twee ouders begeleiden een groepje van ongeveer 10 kleuters. 

U krijgt: 

 de namen van deze kinderen op een lijstje, 

 een aantal boekjes met de spelletjes van elk kind, 

 een potlood om de punten op te schrijven 

 een kabouter met een kralenketting om zijn nek. 

 

Dan kunt u beginnen. 

 

In het veld staan allemaal kabouters. Er zijn steeds twee kabouters van een 

kleur. Alle kabouters hebben wel een verschillende opdracht. 

Op de kabouter met de kralenketting staat een kleur vooraan. Deze kabouter 

gaat u het eerst opzoeken. Is de eerste kraal geel, dan zoekt u dus een gele 

kabouter. Als bij de ene al een groep is, dan zoekt u de andere gele kabouter op 

en begint daar. 

Op de kabouter staat de beschrijving van het spel. Een van de ouders leest dit 

voor en daarna gaan de kinderen dit spelen. De punten worden genoteerd en 

daarna gaat de hele groep kijken welke kleur nu aan de beurt is. 

Zo werkt u het hele parcours af. 

 

Als u op de sportdag zelf 10 minuten eerder aanwezig bent, kunt u het allemaal 

even rustig gaan bekijken. 

 

Als er onduidelijkheden of vragen zijn, dan horen we dat graag van u. 

Veel succes toegewenst! 

Vriendelijke groeten, 

 

Paula Buijs 

Janny Hoeve 

Hilda Luth 

Janneke van Kammen 


