
CURIEUZE NEUZEN. SPELEN IN HET THEMA ‘NEUZEN’. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De animatoren hebben allemaal een curieuze neus: clownsneus, neusje van de zalm, feestneus, speurneus,... 

Zoals de snorrenclub willen ze een eigen club! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Suikerklontje, potloden, elastiekjes, laken, zakdoeken, (wel)riekend materiaal, tijdschriften, scharen, papier 

en lijm. 

SPEELIMPULSEN           

Opwarmers: Probeer 'ns met je tong je neus te raken. Leg een klontje suiker op je neus en probeer het in je 

mond te laten vallen zonder je handen te gebruiken. Geef een luciferdoosje door van neus tot neus. Steek een 

potlood tussen je neus en lippen en geef het door aan iemand anders. Trek een elastiekje over je hoofd tot op 

de hoogte van je neus. Door smoelen te trekken moet je het elastiekje tot onder je kin zien te krijgen. 

Neuzen raden: Verdeel je groep in twee, de ene groep verdwijnt even achter het hoekje en de ander duikt 

onder een laken vol gaatjes waar ze de neuzen doorsteken. De eerste groep komt terug binnen en raadt van 

wie welke neus is. 

Neusmuziek: Wat is er inspirerender dan een heerlijk snuitconcert? Sta in een kring en probeer om beurt 

hetzelfde snuitgeluid te maken. Of verdeel de groep in twee, laat de ene groep om beurt snuiten, de andere 

groep sluit nu de ogen en probeert de vreemde snuiter te identificeren. Of spreek met een klein groepje een 

neusdeuntje af dat je voor de grote groep brengt, de anderen raden... Hierbij nog een praktische tip: je neus 

snuiten voor je begint. 

Neusspreuken: Zoek in het woordenboek allerlei spreuken op. Schrijf die op kaartjes. Laat kinderen 

uitbeelden en raden. 

Speurneuzen: Ergens in je lokaal of op het terrein kun je verschillende reuksporen aanbrengen. Laat de 

kinderen met de neus tegen de grond het spoor zoeken. Bij een ander spelletje drenk je een prop in een sterk 

geurende vloeistof (ether, benzine, ...) en je verstopt ze. Laat de kinderen nu op de geur de prop zoeken. 

Enkele geurige tips om sporen te leggen: parfumstaaltjes, vers brood, bloemen, tabasco, bleekwater, een 

krant, een ui, tandpasta... 

Neuzencollage: Vertrek met een stapel tijdschriften en een concreet thema, bijvoorbeeld: de klasfoto van de 

snotneuzen, ... Uit de tijdschriften haal je alle mogelijke neuzen en ordent ze logisch. Je kan ook vertrekken 

van grote foto's uit tijdschriften en daar andere neuzen op plakken. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Dit themaspel leent zich zowel tot een instuif als een doorschuif. Je kan ook alle activiteiten met de hele 

groep samen doen. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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