Flessenvoetbal:
Benodigdheden:


emmer(s) met water



voor elke deelnemer een lege fles



een bal

Spelregels:
Elke deelnemer vult zijn eigen fles helemaal met water en kiest daarna een plekje om de fles neer te zetten. Zorg voor voldoende afstand. De bal wordt het veld ingegooid en de spelers proberen de
fles van een andere speler om te gooien. Als je fles omgegooid is,
moet je zo snel mogelijk de bal halen. Pas als je de bal hebt, mag je
je fles weer recht zetten. Is je fles leeg dan ben je af.
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Bekerrace:
Benodigdheden:


emmers met water



voor elke deelnemer een lege fles



Voor elke deelnemer een plastic bekertje

Spelregels:
Zet evenveel flessen op een rij als er deelnemers zijn. Geef elk kind
een bekertje. Bij het startsein vullen de kinderen hun bekertje met
water en gaan ze zo snel mogelijk naar hun fles toe. Ze gieten het
water in hun fles en rennen terug naar de emmer. Wie het eerst zijn
fles vol heeft, is de winnaar.
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Waterpistoolrace:
Benodigdheden:


emmers met water



2 waterpistolen



stoepkrijt



2 lichte balletjes ( ballen uit de ballenbak of een strandbal)

Spelregels:
Trek met stoepkrijt twee lijnen: start en finish en verdeel vervolgens
het speelveld in 2 banen. Leg de ballen op de startlijn. Om de beurt
proberen 2 spelers hun bal met het waterpistool over de finishlijn te
spuiten. Degene die de bal als eerste over de finish krijgt, is de winnaar.
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Ik ga naar zee en ik zie…...
Spelregels:

De kinderen zitten in een kring op de grond. Het eerste kind zegt: Ik
ga naar zee en ik zie een ……… dolfijn. Het volgende kind herhaalt
deze zin en voegt iets toe dat je ook in of bij de zee kunt zien. Dan is
het volgende kind aan de beurt. Wie zich vergist is af en mag niet
meer meedoen. Het spel gaat net zolang door totdat de tijd om is of
totdat er maar meer 1 speler over is.
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Olifantenspel
Benodigdheden:


panty



tennisbal



10 flesjes met water

Spelregels:
Stop de tennisbal in de voet van de panty. Doe de panty als een
mutsje boven op je hoofd. Probeer de flesjes met water om te
gooien door de tennisbal heen en weer te zwiepen. Je mag je handen niet gebruiken! Hoeveel flesjes kun jij omver gooien?
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Oberrace:
Benodigdheden:


2 dienbladen



6 plastic bekertjes



2 maatbekers



2 emmers water

Spelregels:
Maak 2 groepen. De eerste speler van elke groep vult 3 bekertjes
met water en zet deze op het dienblad. Hij/zij loopt zo snel mogelijk
naar de overkant en gooit het water in de maatbeker. Daarna loopt
hij/zij zo snel mogelijk terug en geeft het dienblad met de bekers aan
de volgende speler. Welke groep heeft het meeste water in de maatbeker?
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Water dartspel:
Benodigdheden:


stoepkrijt



5 schuursponsjes



2 emmers water

Spelregels:

Teken met stoepkrijt een super groot dartbord. Ga achter de startlijn
staan en probeer zoveel mogelijk punten te scoren door de natte
sponsjes op het dartbord te gooien. Elke speler mag 5x gooien. Wie
heeft de meeste punten gegooid?
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Spuit het bekertje naar de overkant:
Benodigdheden:


touw gespannen tusssen 2 bomen of palen



plastic bekertje(s)



waterpistool



2 emmers water

Maak een gat in de bodem van het bekertje en rijg het touw door
het gat. Span het touw tussen 2 bomen of palen.
Spelregels:

Spuit met het waterpistool water in het bekertje en probeer het bekertje op deze manier zo snel mogelijk aan de overkant te krijgen.
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“Eierrace”:
Benodigdheden:


waterballonnen



2 houten lepels



2 emmers

Spelregels:

Maak 2 groepen. Leg een waterballon op de houten lepel en probeer zo snel mogelijk naar de overkant te lopen en de ballon in de
emmer te gooien. Als de ballon valt, moet je terug naar het startpunt
en opnieuw beginnen. Welke groep heeft de meeste ballonnen naar
de overkant gebracht?
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Wie vangt de meeste vissen?
Benodigdheden:


2 hengels (stok met touwtje eraan en als haak een magneet)



vissen met een metalen bekje



grote doos zonder deksel

Spelregels:

Twee kinderen proberen een visje te vangen met de hengel. Wanneer ze beet hebben, wordt de hengel doorgegeven aan het volgende kind. Hoeveel visjes vangt deze groep?
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Reuze zeepbellen maken
Benodigdheden:


2 stokken van ca 1,50m



2 schroefoogjes



een metalen ringetje van ca 2 mm



stevig touw: één touw van 60cm en één touw van 120cm

Bellenblaassop:


750ml gedestilleerd of gedemineraliseerd water (supermarkt)



75 ml Dreft afwasmiddel (geel)



50 gram suiker



6 ml glycerine (o.a. DA-drogist)

Bereiding:
Maak het water warm en los de suiker daarin op. Laat het vervolgens afkoelen. Voeg
het afwasmiddel toe. Voeg de glycerine toe. Laat het geheel enkele uren staan.

Paula Prevoo

