
Spelletje maken. 

Zoek een grote doos of maak zelf een bak van karton. Let wel op dat de 
bodem mooi plat moet zijn! 
Geef nu minimum 6 wc-rolletjes een ander kleur. Kleef ze kriskras in de 
doos.                                                                                                                                                  
Nu nog een knikker of een springballetje en klaar is je spelletjes. 

Mogelijke spelletjes: 
1. 
Maak per rolletje een kaart en schilder daar het kleur van het rolletje op. 
Verzamel zoveel mogelijk kaartjes. Je kan maar één keer een kaart van 
één kleur winnen. Is die al weg dan moet je een ander kleur proberen te 
winnen. 

2. 
Beslis samen punten per kleur, bv. rood=1 punt, groen= 6 punten en 
schrijf die op de rolletjes Verzamel zoveel mogelijk punten. 
Fantaseer je eigen spel, je kan bijvoorbeeld je wc-rolletjes aanpassen 
door ze smaller te maken, in te korten of twee na elkaar te hangen ... 
Let erop dat de meeste punten op het rolletje dat moeilijkst te bereiken is. 






Voor oudere kinderen mag het iets moeilijker zijn. 
 
Knutsel met ijsco-stokjes (of je kan ze ook uitsnijden in karton) dit 
spelletje in elkaar! 


Je begint op dezelfde manier als het vorige spel maar je knipt een karton 
uit (bv. van het deksel) dat net in de doos past.


Daar knip je gaatjes in waardoor straks je knikkers kunnen vallen.


Je knipt 4 schijfjes van een wc-rolletje (ongeveer een 2 cm dik) en kleeft 
die in de doos. 
Daarop leg je straks het karton met gaatjes, zo kan je het karton 
gemakkelijk opheffen om je knikkers terug uit de doos te halen.


Eerst kleef je rond de gaatjes stokjes of strookjes. 
Maak er maar een echt doolhof van.


Mogelijke spelletjes:


Zoveel mogelijk knikkers in een korte tijd (bepaal dit voor je begint, één 
minuut?) in de gaatjes krijgen. Je kan punten bij de gaatjes schrijven. 
Het hoogste punt bij het moeilijkst te bereiken gaatje natuurlijk! Verzamel 
dan in je minuut zoveel mogelijk punten.


Nog niet moeilijk genoeg? Probeer hoe ver je kan geraken ZONDER dat 
je knikker in een gat valt!


Veel plezier!




  


