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Muzikantje

Stuur één kind even het lokaal uit. Spreek met de groep af wie de muzikant 

is en laat daarna het kind terug het lokaal in komen. De muzikant klapt, 

trommelt, draait rondjes, enzovoort. Alle kinderen doen de muzikant zo 

snel mogelijk na. Het kind dat weg is geweest, moet ontdekken wie er 

steeds de beweging bedenkt en begint. 

Tip Je kunt dit uitbereiden naar twee verschillende muzikanten. De andere 

kinderen kunnen daarbij zelf kiezen wie van de muzikanten ze nadoen.

Benodigdheden geen
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Commando...

Spreek met de kinderen een aantal commando’s af. Geef een paar voorbeelden 

(begin niet met alles tegelijk, je kunt later nog commando’s als ‘staan’, ‘zitten’, ‘hoog’, 

‘laag’ toevoegen):

- commando ‘trippelen’= met wijsvingers ‘trippelen’ op het randje van je tafel;

- commando ‘bol’= leg twee handen op tafel met alleen de vingers (bol);

- commando ‘hol’= leg twee handen omgekeerd op tafel in ‘holle’ houding (het 

omgekeerde van bol)

- commando ‘plat’= leg twee handen plat op tafel.

Kinderen mogen het commando alleen uitvoeren als je voorafgaand aan het 

commando het woord ‘commando’ gebruikt. Zeg jij: “commando trippelen”? Dan 

gaan alle kinderen trippelen. Zeg je vervolgens alleen: “plat”? Dan zijn kinderen die 

de handen plat op tafel leggen ‘af’ ( je hebt immers geen commando gezegd). Je 

kunt de snelheid opvoeren naarmate de kinderen het spel beter volgen.

Benodigdheden geen

15



Onderwijs Maak Je Samen

www.5minutenspelletjes.nl

MINUTEN
TUSSENDOOR



M
INUTEN

TUSSEN
DO

O
R

Onderwijs Maak Je Samen

groep
5-6

groep 
7-8

Fantasiehobby

Vraag één kind voor de groep te komen staan. Dit kind bedenkt een 

fantasiehobby (denk aan fi etsbanden sparen, stoeptegels verven, 

enzovoort). De kinderen in de groep mogen het kind interviewen naar 

aanleiding van de hobby. Zij stellen bijvoorbeeld vragen als: op welk 

tijdstip wordt de hobby uitgevoerd? Sinds wanneer heb je deze hobby? 

Is dit een hobby die je alleen uitvoert of met groepen? Er kan een leuk 

gesprek op gang komen. Rond het interview af als er zo’n tien vragen 

gesteld zijn. Nodig daarna een ander kind uit om voor de groep te komen 

staan. 

Tip Is het te spannend voor een kind om alleen geïnterviewd te worden, 

laat dan tweetallen voor de groep komen. 

Benodigdheden geen
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