
SPEL-IDEE
12

WIE?
Voor kinderen van  
7 t/m 12 jaar 

HOEVEEL?
6 of meer 

WAT HEB JE NODIG?
• Pen en papier, om de 

punten van beide teams  
bij te houden

• Materialen voor de 
opdrachten

• Prijzen, zoals een lekker 
ijsje voor iedere speler

Binnen één minuut!  
Zo snel gaat dit spel ...

Dit spel is leuk om met broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes in de 
zomervakantie te doen. Je krijgt allerlei leuke opdrachtjes, maar iedere 
opdracht moet je wel binnen één minuut uitvoeren! Welk team krijgt de 

meeste opdrachten binnen één minuut voor elkaar? 

Verdeel de spelers in twee even grote 
groepen. 

Om de beurt voeren de deelnemers 
van ieder team een opdracht uit. Twee 
spelers, één van elk team, voeren 
steeds tegelijk één opdracht uit.

Is de opdracht binnen een minuut 
gelukt? Eén punt voor het team! Het 

kan dus zijn dat beide teams een 
punt verdienen, als beide spelers de 
opdracht binnen de minuut hebben 
uitgevoerd.

Welk team heeft de meeste punten? 
Dat verdient iets lekkers, zoals een 
ijsje! En het andere team ... dat krijgt 
natuurlijk een ijsje als troostprijs 😊. 

HOE SPEEL JE HET?

1. Per speler maak je een 
zandheuveltje van 30 
centimeter hoog. Op de 
top leg je een knikker. 
Elke speler krijgt een 
koffielepel. Je schept 
iedere keer een lepeltje 
zand weg van het 
heuveltje. Maar de knikker 
moet blijven liggen! Als 
de knikker binnen de 
minuut toch wegrolt, is de 
opdracht mislukt. 

2. Blaas een kaars uit met je 
neus. 

3. Verzamel zes 
handtekeningen. 

4. In een zandbak worden 
voor iedere speler drie 
verpakte snoepjes verstopt. 
Lukt het beide spelers om 

deze snoepjes binnen één 
minuut op te graven? 

5. Bak drie taartjes in de 
zandbak.  

6. Doe je sokken en schoenen 
uit en dan weer aan. 

7. Vind een mier. 

8. Blaas een watje met een 
rietje van de tafel. 

9. Breng tussen je bovenlip en 
neus vijf stiften van de ene 
tafel naar een andere tafel. 

10. Houd drie ballonnen in de 
lucht met een waterpistool. 

11. Teken een portret van een 
andere speler. 

12. Laat een ballon knallen 
zonder je handen te 
gebruiken. 

13. Pluk een bos bloemen. 

14. Doe drie keer de 
handstand. 

15. Probeer vijf kleine 
balletjes in vijf papieren 
bekertjes te gooien. 

16. Maak twee salto’s op de 
trampoline. 

17. Zing twee liedjes achter 
elkaar.

OPDRACHTEN

Bedenk zelf 
nog meer leuke opdrachten die je binnen één minuut kunt uitvoeren. 

TIP!

Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.


