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ENKELE KIDI-IDEEËN
VOOR TONNEN PLEZIER

Kidi-Zegt

Kidi-Dirigent

Kidi-Kok

Kies een vriendje dat KIDI zal spelen en tegenover de rest van de groep moet plaatsnemen. 
Hij (of zij) zal instructies geven. 
Als KIDI zijn zin begint met 'KIDI zegt' moet de groep de bevelen van KIDI opvolgen.
Als hij zijn bevel begint met iets anders dan 'KIDI zegt' mag niemand bewegen. 
Wie beweegt, ligt eruit. Wie als laatste overblijft, heeft gewonnen.

Ga met je vrienden in een kring op de grond zitten.
Eén kind verlaat de kamer en de anderen kiezen een dirigent. 
Het kind dat de kamer verliet gaat in het midden van de kring staan. De dirigent
maakt eenvoudige en onopvallende gebaren die de anderen nadoen (aan zijn oor krabben, over 
zijn kin wrijven, ...).
Je vriendje in het midden moet raden wie de dirigent is. Zodra de dirigent is ontmaskerd, begint 
het spel opnieuw en wordt de dirigent het kind dat in het midden moet gaan staan.

Vóór je dit spel speelt, moet je er zeker van zijn dat je vriendjes geen allergieën hebben.
Kies verschillende ingrediënten uit: fruit, groenten, chocolade, ... 
Blinddoek één of meerdere vriendjes tegelijk.
Laat ze de ingrediënten proeven.
Ze moeten raden wat ze in hun mond hebben gestoken.
Als je eens goed wilt lachen, kun je er ingrediënten die een beetje bitter of pikant zijn bij 
steken!
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Appels, belletjes, plezier



ontdek nog meer ideetjes op www.kidibul.be

Kidi-Memo (alleen of in team te spelen)

Kidi-Bowling

Kidi-Werpspel
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Leg voorwerpen op een dienblad. Het aantal hangt af van de leeftijd van je vriendjes.
Laat ze even naar het dienblad kijken en verberg het dan.
Je vrienden noemen om de beurt een voorwerp dat ze op het dienblad
zagen liggen (of ze schrijven het op een vel papier). 
Wie zich de meeste voorwerpen herinnert, wint het spel.

Neem 10 lege blikjes Kidibul en 2 tennisballen. 
Plaats de blikjes Kidibul op de grond in een driehoek van 4 rijen
(één blik op de eerste rij, twee blikken op de tweede rij, drie blikken op de 
derde rij, vier blikken op de vierde rij).
Ga 8 stappen naar achter en ga op je knieën zitten.
Rol de ballen over de grond en probeer de blikjes om te stoten. Je mag het 2 keer proberen.

Neem twee stoelen en een plank die je tussen de twee stoelen plaatst.
Neem 6 lege blikjes Kidibul en 3 schuimballetjes. 
Stapel de blikjes Kidibul tot een piramide (3 dan 2 dan 1 erop).
Ga 4 stappen naar achter en ga op je knieën zitten.
Probeer de blikjes met het balletje van de plank te gooien.

Een variant op dit spel is een voorwerp van het dienblad nemen.
De winnaar is het kind dat weet welk voorwerp ontbreekt.

Je kunt dit spelletje in meerdere rondes spelen.

Verzeker je er eerst van dat er geen breekbare voorwerpen in de buurt staan :-)

Voor dit spel heb je een kamer van minstens 5 meter lang nodig, zonder breekbare voorwerpen ...
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Kidi-Muziek

Kidi-Zakdoek

Kidivermomming
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Je hebt één stoel minder dan het aantal kinderen nodig. 
Wanneer de muziek start, loop je rond de stoelen. 
Wanneer de muziek stopt, ga je op een stoel zitten.
Wie blijft staan, ligt eruit. Er wordt nu één stoel weggenomen. 
Het kind dat op de laatste stoel zit, heeft gewonnen.
De muziek start weer en je begint opnieuw.

Je zit in een kring. 
Een van de kinderen loopt rond de kring en laat een zakdoek vallen
achter een vriendje of vriendinnetje. 
Het vriendje staat recht en loopt achter de andere aan, die probeert zijn/haar plaats in te 
nemen zonder zich te laten vangen.
Als hij zich laat vangen, moet hij opnieuw beginnen. 
Als hij erin slaagt te gaan zitten, blijft het vriendje rechtstaan en worden de rollen omge-
draaid.

De kamer moet groot genoeg zijn om te voorkomen dat je elkaar pijn doet of tegen een 
meubel loopt. Je kunt ook zingen: “Zakdoek leggen, niemand zeggen, 'k heb de hele nacht 
gewaakt, twee paar schoenen heb ik afgemaakt, één van stof en één van leer, hier leg ik mijn 
zakdoek neer.”

Maak je feestje nog grappiger door voor elk vriendje een masker af te drukken. Leg een paar 
kleurpotloden klaar en vraag je vriendjes om elk een masker in te kleuren. Met een vermom-
ming worden deze spelletjes nóg leuker!

Op de volgende pagina vind je een masker ;-)
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Appels, belletjes, plezier




