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KEGELKRAAK 

  

Doel van het spel: 
Opdrachten uitvoeren door samen te werken. 

Verloop: 
Er worden vier ploegen gemaakt. Elke ploeg gaat in een hoek van de ruimte staan en krijgt 
een opdracht op papier (deze opdracht blijft geheim voor de andere ploegen). 

- ploeg 1: zet alle kegels in 1 hoek van de ruimte 
- ploeg 2: zet alle kegels op hun kop 
- ploeg 3: zet alle kegels in een cirkel  
- ploeg 4: zorg dat je zoveel mogelijk kegels aanraakt met je groep 

Speel het spel twee keer. De eerste keer zullen de deelnemers vechten (soms wat letterlijk) om 
hun opdracht te volbrengen. Breek het spel na een tijdje af (er zal waarschijnlijk toch 
niemand winnen). Zet het spel een tweede keer op, maar laat ze eerst een strategie bedenken. 

Doelgroep 10 tot 12 jarigen 

Soort spel Beweginsspel 

Aantal deelnemers Vier ploegen van ongeveer drie kinderen 

Materiaal Een kegel per deelnemer 
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Speluitleg   

Je kan de opdracht schriftelijk geven aan elke ploeg. Ga bij elke ploeg even langs om na te 
kijken of ieder lid van de ploeg de opdracht begrijpt. 

Het woord kegel zal iedereen begrijpen vermits de kegels klaar staan. Misschien is het nodig 
om de begrippen ‘hoek’, ‘op de kop zetten’, ‘cirkel’, ‘aanraken’ en ‘zo veel mogelijk’ uit te 
leggen. 

Spelprikkels   

Als de deelnemers de aanwijzing nog niet doorhebben, speel je het spel een derde keer en 
geef je een hint richting samenwerking. Als alles goed gaat, beseffen ze dat ze alle opdrachten 
kunnen uitvoeren als ze samenwerken. 

Taaltips   

Laat de kinderen overleggen per ploeg voor ze het spel de tweede keer spelen. 

Laat de kinderen raden wat elkaars opdracht was. 

Bevraag hoe de kinderen het spel beleefd hebben na de eerste ronde. 

Geef elke groep de kans om onderling te overleggen. 

Mogelijke thema’s   

Kan binnen verschillende thema’s gespeeld worden. 

 


