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De olympische
kabouterspelen

Doelgroep 
 

Deze activiteiten zijn geschikt voor kinderen uit het eerste leerjaar. Ze passen allemaal

binnen de ‘Olympische Kabouterspelen’. Je kan zelf kiezen hoeveel activiteiten je met jouw

klas uitvoert, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Intro 
 
Het Grote Kabouterboek 

Het briefje (bijlage 1)

 

 

Knolziemeniet 
 
Tekenpapier

Gekleurde wasco's

Zwarte verf

Iets om mee te krassen (vb. tandenstokers)

Evt. stukjes knolziemeniet

 

 

De weggelopen
sprookjeskabouter 
 
Een bord en stift/krijt

Evt. grote papieren en tekenmateriaal 
 

Leesrace 
 
Woordjes (bijlage 2)

Evt. kaboutermutsen als er groepjes zijn

Evt. zakjes als er groepjes zijn 

Speelplaats, turnzaal of lokaal met wat

meer plaats. 

 
 

 

Benodigdheden 



De klaskabouters, wie zouden dat zijn? Dat weten we natuurlijk niet. Maar dingen

die je niet weet, kan je opzoeken! En gelukkig is er een Kabouterboek in de klas

aanwezig. 

 

Lees samen het boek. Laat de kinderen benoemen wat ze zien en probeer samen tot

een conclusie te komen over de klaskabouters: wat voor kabouters zijn het? En wat zijn

die kabouterspelen? Je hoeft niet elke prent in detail voor te lezen, probeer aan te

voelen waar de interesses van je klas liggen.

De kabouters hebben een briefje achtergelaten in de klas! 

Het is een piepklein briefje.

Beste klas

 

Wij, de klaskabouters, willen

jullie graag bedanken. We

wonen heel graag in jullie klas. 

Daarom hebben we voor jullie

iets georganiseerd. 

Het zijn de Olympische

Kabouterspelen!

We vinden het zelf heel leuk om

te doen en nu mogen jullie

meedoen!

Hebben jullie er al zin in?

 

Veel succes! 

 

Groetjes 

De klaskabouters

1 5  MINUTEN

Intro



Op p. 4 kan je samen de knolziemeniet bekijken. 

 

Prof. Kopernikkel heeft een manier ontwikkeld waardoor mensen ook onzichtbaar kunnen

worden! Het is wel nog maar in een testfase. Voor hij die verspreidt, wil hij die graag eens

testen. 

 

Je kan ervoor kiezen de activiteit meer in te kleden en de kinderen eerst een stukje

knolziemeniet te laten eten (een tomaatje met smeerkaas in, of een koekje in de vorm van

een paddenstoel, of,…) 

 

Stel: we zijn nu met de hele klas onzichtbaar. Wat zouden we dan allemaal doen?

Brainstorm samen. 

 

De kinderen mogen tekenen wat ze zouden doen als ze onzichtbaar waren. Prof.

Kopernikkel kan dan beoordelen of hij de knolziemeniet aan mensen gaat uitdelen.  

Laat de kinderen met gekleurde wasco’s hun blad kleuren. Het volledige papier moet

bedekt zijn. Daarna overschilderen ze dit met zwarte verf. Dit duurt even met plakkaatverf

omdat de wasco’s nogal vet zijn, maar met een beetje geduld lukt het wel. Daarna

moeten de bladeren drogen en kan je even een andere activiteit doen – of je kan deze

stap vòòr de activiteit doen. 

 

 

1 5  MINUTEN

knolziemeniet

Wanneer alles droog is kunnen de kinderen tekenen

wat ze zouden doen als ze onzichtbaar waren. Met

een tandenstoker krassen ze de zwarte verf weg: zo

ontstaan gekleurde lijnen.



Toon het boek op de prent met de sprookjes (p. 14-15). Er is een kabouter weggelopen uit

zijn sprookje! Slecht nieuws, want nu is het sprookje onvolledig en kan het niet meer

voorgelezen worden. Gelukkig heeft hij gezegd dat hij braaf zal terugkeren… als de groep

hem helpt! 

 

Voor de kabouter terugkeert, wil hij een verhaal voor het slapengaan vertellen. De kinderen

brainstormen over wie, wat en waar. Ze mogen personages, voorwerpen en locaties

opsommen. Schrijf die in drie kolommen op het bord. Daarna kies je uit elke kolom één

voorstel. Deze wie, wat en waar moeten in het verhaal voorkomen. 

 

Inspiratie nodig? Blader dan samen nog eens door het boek! Tip: gebruik

sprookjeselementen. Sprookjesfiguren als Sneeuwwitje, een dwerg, een fee, voorwerpen als

een glazen muiltje of een toverstaf en locaties als een kasteel of een paddenstoel spreken

meteen tot de verbeelding. 

 

Maak samen een vervolgverhaal: jij begint en maakt de eerste zin. Kind 1 zegt de tweede zin,

kind 2 de derde zin enzoverder. Je kan ervoor kiezen om zelf de laatste zin te zeggen, of

een kind dit te laten doen (afhankelijk van hoe moeilijk deze activiteit is voor jouw klas). 

 

Heb je tijd over? Dan kan je de kinderen het verhaal laten illustreren. Verdeel de kinderen in

groepjes. Verdeel het verhaal in evenveel stukjes als er groepjes zijn, en laat elke groep bij

een stukje een prent maken. Zo hebben jullie een eigen klasprentenboek!

2 5  MINUTEN

De weggelopen
sprookjeskabouter



2 5  MINUTEN

kabouterwoordjes

Je voert deze leesrace het best uit in een sportzaal, op de speelplaats of in een lokaal

waar de banken en stoelen aan de kant geschoven zijn. 

 

Stel op voorhand een kort parcours op. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een aantal hoepels,

een omgekeerde bank en een sportraam. De kinderen springen dan in de hoepels,

balanceren over de bank, klimmen omhoog aan het sportraam en weer naar beneden.

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden. Voorzie voor elk groepje kinderen een eigen

parcours, zodat ze elkaar niet in de weg lopen. 

 

Print bijlage 2, de woordjes, af per groep, en knip ze uit (eventueel kan je ze

lamineren). Elk groepje heeft een zakje met de kaartjes in. Leg dit zakje op het einde

van elk parcours. 

 

De activiteit verloopt zoals een estafette. Kind 1 vertrekt, loopt het parcours, trekt een

woord uit het zakje en leest het hardop voor. De gelezen woorden gaan niet opnieuw in

het zakje. Daarna loopt kind 1 terug, tikt kind 2 aan en loopt kind 2 hetzelfde parcours.

De groep wiens zakje als eerste leeg is, heeft gewonnen. 

 

Tip: de woorden in bijlage zijn MKM-, MMKM- en MMKM-woorden. Er zitten dus

medeklinkerclusters in. Vanaf halfweg het eerste leerjaar zou dit haalbaar moeten zijn,

maar vervang ze gerust door woordjes uit je eigen taalmethode. Zo kan je dit spel het

hele jaar door gebruiken! 

 

 
Tip: je kan ook een variant van dit spel spelen. Hierbij

krijgt elke groep een zandloper, en lopen er telkens

twee kinderen. Kind 1 draait de zandloper om en trekt

een woord uit het zakje. Hij beeldt het woord uit. Kan

kind 2 het woord binnen de tijd raden, dan blijft het

woord uit het zakje en is het punt verdiend. Wordt het

woord niet binnen de tijd geraden, dan gaat het weer

het zakje in en lopen beide kinderen terug. Kind 1 sluit

achteraan in de rij aan, kind 2 en 3 vertrekken opnieuw.

Nu trekt kind 2 een woord en probeert kind 3 te raden,

enzovoort. Je zal dit spel in een eerste leerjaar goed

moeten uitleggen en voordoen, maar het lukt zeker! Elk

kind een nummer geven voor je het spel begint en dit

nummer op hun t-shirt plakken, kan helpen.



Beste klas

 

Wij, de klaskabouters, willen jullie graag

bedanken. We wonen heel graag in jullie

klas.

Daarom hebben we voor jullie iets

georganiseerd.

Het zijn de Olympische Kabouterspelen!

We vinden het zelf heel leuk om te doen

en nu mogen jullie meedoen!

Hebben jullie er al zin in?

 

Veel succes!

 

Groetjes

De klaskabouters

Bijlage 1
HE T  BR I E F J E



Bijlage 2 
DE  WOORDJES

de knol de zwalm het boek de muts

het huis de punt de jas de laars

de wolk de vlieg de bel de fles 

het oog de klok de vlam de ster 

de pijnde maan de kaas de vlek 


