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23 TOFFE SPELLETJES  

 
 

Als je met je gezin buiten Nederland op vakantie gaat dan is de reis naar de vakantiebestemming 

al snel lang voor kinderen. Het maakt eigenlijk niet echt uit of je met de auto, de trein, het 

vliegtuig of een ander bijzonder vervoermiddel op vakantie gaat: je kinderen zoeken gewoon 

entertainment onderweg! 

KleineWereldreiziger.nl heeft daarom voor je kinderen 

23 toffe spelletjes voor onderweg verzameld waardoor ze niet alleen maar naar de tablet 

zitten te staren. Zeker weten dat ze met deze spelletjes wel een aantal uren zoet zijn. Kleine 

kinderen hebben misschien wel wat hulp nodig… 

 
Have a safe journey! 

Mireille 
 
 
 
 

 

WAT HEB JE NODIG? 

 Dobbelsteen 

 Kleurpotloden 

 Gum  

 Schaar 

 Plakband + lijmstick 

 Een elastiek dat om je hoofd past 

 Stapeltje A4 papier voor meer creatieve uitspattingen 

 

TIP! Print dit 
boek eenzijdig en 
op dikker papier 
om langer plezier 
te hebben van je 

zelf gemaakte 
spellen.
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OLAF AANKLEDEN (1) 
Knip alle stukjes Olaf die je hieronder ziet uit en kijk snel op de 
volgende bladzijde voor de rest van de uitleg over dit spel. 
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OLAF AANKLEDEN (2) 
Gooi om de beurt met een dobbelsteen. Gooi je bijvoorbeeld 3? Dan mag je één van Olafs 
knopen pakken en Olaf verder aankleden. Nu is de andere speler aan de beurt. 
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DIEREN MEMORY (1) 
Maak van de dieren op deze pagina’s jouw speciale dieren door ze op jouw manier in te kleuren. 

Knip ze uit en speel er eindeloos veel potjes memory mee. Je kunt ook nog 2 dieren zelf 

bedenken en tekenen!  
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DIEREN MEMORY (2) 
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DIEREN MEMORY (3) 
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DIEREN MEMORY (4)  
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EET- EN DRINK SPEL 
Dit is een leuk en uitdagend geheugenspelletje voor alle leeftijden. Speler 1 noemt een woord 
met de letter A, iets wat je kunt eten of drinken. Speler 2 herhaalt dit woord en moet dan meteen 
iets bedenken met de letter B. 

Bijvoorbeeld: 

Speler 1: Ik ga eten en ik eet Aardbeien. 

Speler 2: Ik ga eten en ik eet Aardbeien en een Boterjam. 

Speler 3: Ik ga eten en ik eet Aardbeien, een Boterham en Citroenen. 

 
De speler die als laatste alle boodschappen (A t/m Z) kan opnoemen heeft gewonnen! 

 

TIP! Sla de moeilijke letters zoals Q en X over. En de Y? Die staat gewoon voor Ys! 

 

 

SPELEN MET LETTERS 
Met dit spel leer je om te gaan met woorden en letters. Je kunt het spel met z’n tweeën spelen, 
maar ook met iedereen in de auto en zelfs met een hele grote groep. 

 
Bijvoorbeeld: 

Speler 1 noemt een dier, bijvoorbeeld ‘olifant’. 

Speler 2 noemt nu een dier dat begint met de laatste letter van ‘olifant’. Speler 2 noemt 
bijvoorbeeld ‘tijger 

Dan gaat het spel verder met bijvoorbeeld ‘regenworm’, merel etc. 

 
De speler die als laatste een woord heeft gezegd heeft gewonnen 
en mag de volgende ronde beginnen 

TIP!  Je kunt dit spel bijvoorbeeld ook doen met voornamen, 
groenten & fruit. 
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WAAR BEN IK? (1) 
Knip onderstaande plaatjes uit. Als je wilt kun je de plaatjes eerst kleuren voordat je begint met 

spelen. Kies een plaatje voor een andere speler. Laat het plaatje niet zien en plaats het achter 

het elastiek dat die speler om zijn of haar hoofd heeft zitten. Deze speler moet nu vragen gaan 

stellen om erachter te komen waar hij of zij is. Bedenk zelf ook 4 plaatsen en teken ze! 
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WAAR BEN IK? (2) 

            

        

         

  



 12

MAAK JE EIGEN TOREN VAN PISA 
Zentangle is een speciale manier van tekenen met allemaal leuke vormen waarbij 
je mag helemaal zelf bepalen wat voor vormen je tekent. Je ziet hiernaast 
een zentangle van de Toren van Pisa. Best ingewikkeld, toch? 
 
Maak hieronder jouw eigen fantasie zentangle, alles mag en alles kan! 
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FANTASIE-VERSTOPPERTJE 
Je kunt heel veel leuke spelletjes spelen met je eigen fantasie, wist je dat? Dit is zo’n leuk 

spelletje waar je verder helemaal niets voor nodig hebt. 

Bijvoorbeeld: 

Speler 1 bedenkt een plek in huis waar hij of zij zogenaamd verstopt zit. Dit kan overal zijn, dus 
bijvoorbeeld ook in de pot Nutella, in de wasmachine of in de lade van het bureau.  

Speler 2 moet nu vragen gaan stellen zoals 'Ben je in de keuken?' en er zo achter komen waar 
speler 1 verstopt zit. 

 

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 
Dit spel kent iedereen en het is perfect om onderweg te spelen!  

Iemand neemt een voorwerp in gedachten wat te zien is in de auto, alle anderen moeten het 
voorwerp raden. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is..’ 

Uitdaging: Als je alle zichtbare voorwerpen in de auto hebt geraden, kan je ook overstappen op 
alle andere voorwerpen zoals de motor of het gaspedaal. 

Tip: je kunt dit spelletje ook spelen met kleuren 

 

VERBODEN WOORD 
Bedenk samen een woord dat je niet mag noemen. Je kunt bijvoorbeeld 'ja' of 'nee' kiezen, maar 
je kunt ook afspreken dat je geen 'uh' mag zeggen. Begin makkelijk en maak het dan steeds 
moeilijker. Praat samen over de vakantie en wat je leuk vindt aan vakantie of praat over iets 
anders dat jullie leuk vinden.   

Om de beurt stel je een vraag aan elkaar of misschien komt er wel een gesprek op gang. Het is 
leuk om dit spel met meerdere spelers te spelen.  De speler die het verboden woord zegt is 'af'. 
Uiteindelijk blijft er 1 speler over en dat is de winnaar 
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VERHAALDOBBELSTENEN (1) 
Verhaaldobbelstenen zijn leuk voor jong en oud! Knip de 
onderstaande dobbelstenen uit en plak ze in elkaar.  
Maak vervolgens ook zelf nog een aantal dobbelstenen 
met plaatjes die je zelf hebt bedacht. 
 
Gooi de dobbelstenen en kijk welke plaatjes je hebt  
gegooid. Nu ga jij je eigen verhaal vertellen met de  
plaatjes die je hebt gegooid. Voor jonge kinderen 
begin je eerst met 3 dobbelstenen.  
 
Begin je verhaal met 'Er was eens ...' en maak daarna 
je eigen verhaal met de afbeeldingen die je ziet. Hoe  
meer dobbelstenen je hebt, hoe langer je verhaal wordt. 
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VERHAALDOBBELSTENEN (2) 
Gebruik je fantasie en maak je eigen dobbelstenen! 
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WAT ZOU JIJ HET LIEFST WILLEN? 
Stel aan een andere speler de volgende vraag: 

Stel dat jij in de Disney wereld woont, wat zou je dan het liefst willen? De optie onder keuze 1 of 
toch liever keuze 2? En waarom zou jij dat dan willen?  

Vraag nog verder door als iemand een keuze heeft gemaakt: wat zou er dan allemaal gebeuren 
als jij dat kiest? Ga maar eens samen fantaseren! 

 

KEUZE 1 KEUZE 2 

 Zwemmen in de zee met Ariël.  Vliegen in de lucht met Peter Pan. 

 Een haak hebben als hand zoals Kapitein      
    Haak. 

 Grote oren hebben als Dumbo de  
    vliegende olifant. 

 Heel snel kunnen racen als Lightning  
    McQueen. 

 Vliegen op een magisch tapijt zoals  
    Aladdin. 

 Lief zijn als Minnie Mouse.  Mooi zijn als Sneeuwwitje. 

 Net als Belle verliefd worden op het Beest.  Net als Tiana een kikker kussen. 

 Wonen in het Clubhuis van Mickey Mouse.  Wonen in het kasteel van Cinderella. 

 Het lange blonde haar van Elsa.  Het rode krulhaar van Merida. 

 Dansen met een prins op het grote bal  
    tussen alle mensen. 

 Dansen met het Beest in een balzaal  
    helemaal voor jullie alleen. 

 De outfit van Minnie Mouse aan doen.  Kleding ruilen met Jasmijn. 

 Sleeën door de sneeuw met Olaf en Sven.  Kanoën met Pocahontas op de rivier. 

 Een lange witte baard zoals de 7 dwergen.  Een korte zwarte baard zoals Jafar. 

 De pijl en boog van Merida.  Het glazen muiltje van Cinderella. 

 Zorgen voor 101 Dalmatiër puppies.  Zorgen voor Stitch de alien. 

 Een boek lezen net als Belle.  Door het woud slingeren als Tarzan. 

 Giechelen zoals de hyena’s in de  
    Leeuwenkoning. 

 Brullen zoals het Beest in Belle en het  
    Beest. 

 In de jungle wonen samen met Baloe de  
    beer. 

 In het bos wonen met Bambi en zijn  
    vriendjes. 

  

TIP! Je kunt deze vragen stellen aan iedereen die met je mee reist. 
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE� 
Een spel dat je ouders toen ze klein waren ook al speelden, kijk maar eens of je het van ze kunt 
winnen! 

Je begint met de zin: 'ik ga op reis en ik neem mee….'. Speler 1 zegt bijvoorbeeld 'een badpak'. 
Speler 2 moet dan zeggen: 'ik ga op reis en ik neem mee…’: een ‘badpak’ en een …. (vul zelf in).  

Iedere speler voegt dus steeds een voorwerp toe. Kijk maar eens wie de meeste voorwerpen kan 
onthouden, want het wordt steeds moeilijker! 

 

WIE BEN IK 
Dit spel lijkt op ‘waar ben ik?’ maar is net weer even anders. 

Speler 1 neem een persoon, een tekenfilmfiguur of een dier in gedachten. De andere spelers 
mogen om de beurt een vraag stellen zoals ‘is het een jongen?’ of ‘kan het zwemmen?’ 

Speler 1 mag alleen maar met 'ja' of 'nee' antwoorden. Wie het eerst raadt welk persoon, 
tekenfilmfiguur of een dier de eerste speler in gedachten heeft, wint het spel. 

 

RAAD HET LIEDJE 
Speler 1 gaat een liedje fluiten. Alle andere spelers moeten raden welk liedje dit is. De speler die 
het eerst het liedje raadt, mag nu een liedje kiezen en fluiten. 

TIP! Je kunt een liedje ook ‘hummen’, ‘sissen’ of ploppen’. Bedenk zelf maar wat je het leukste 
vindt!  
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BOTER, KAAS EN EIEREN 
Dit spel moet met 2 spelers gespeeld worden. De ene speler zet een 'kruis' en de andere speler 
een 'rondje'. Degene die 3 van zijn eigen tekens op een rij heeft (diagonaal, verticaal of 
horizontaal), heeft gewonnen. 
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SOKKENSPEL 
Zoek de sokken bij elkaar die hetzelfde zijn en ontdek van welke sok er maar eentje is! 

 

 

  



 20

NUMMERBORDEN BINGO (1) 

Knip de bingokaarten uit  en geef iedereen een kaart en iets om mee te schrijven. De lege 
bingokaarten mag je helemaal zelf invullen, als je maar geen dubbel cijfer of dubbele letter 
gebruikt. 

Iemand die niet rijdt, leest de nummerborden op van auto’s die jullie tegenkomen. Als je op jouw 
kaartje een letter of cijfer van het nummerbord hebt dan streep je dit door. Wie het kaartje als 
eerste vol heeft, wint. 

TIP! Je kunt bijvoorbeeld ook alleen de nummerborden lezen van alle witte auto’s. Je moet 
dan dus eerst samen op zoek gaan naar witte auto’s, dat maakt het extra leuk. 

TIP! Verzin een paar leuke prijzen om te winnen. Een snoepje, koekje of de keuze wie mag 
kiezen wat jullie vanavond eten bijvoorbeeld. 

 

2 Z 1 A I  T 2 R U C 

L 3 K J H  B K 1 L F 

P K F 7 C  V 7 Y N G 

0 X 9 N D  4 X Z 8 9 

R U V M 8  D I 5 M V 

 

2 Z 1 A I  T 2 R U C 

L 3 K J H  B K 1 L F 

P K F 7 C  V 7 Y N G 

0 X 9 N D  4 X Z 8 9 

R U V M 8  D I 5 M V 
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NUMMERBORDEN BINGO  (2) 
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VERHALEN VERTELLEN 
In dit spel kun je lekker veel fantasie kwijt. Speler 1 begint een verhaal met ‘Er was eens…’. 

Speler 2 voegt een nieuwe zin aan het verhaal toe en speler 3 doet weer hetzelfde. Op deze 
manier maak je samen een leuk, grappig, bijzonder of spannend fantasieverhaal. Alles mag en 
alles kan! 

TIP! Teken op het lege papier dat je hebt meegenomen een tekening van elke zin die je 
toevoegt aan het verhaal. Leg deze tekeningen uiteindelijk allemaal op volgorde achter 
elkaar. Zo zie je het verloop van je verhaal heel erg goed.  

TIP! Doe alle tekeningen die je hebt gemaakt door elkaar en trek er 5 kaarten uit. Maak met 
deze 5 kaarten weer een nieuw verhaal, een beetje zoals bij de verhaaldobbelstenen. 

 

TELLEN EN GELUIDEN MAKEN 
Bij dit spelletje is tellen belangrijk en kleine kinderen kunnen mee spelen. Je kiest een bepaald 
voorwerp (bijvoorbeeld een verkeersbord) of een type auto (bijvoorbeeld vrachtwagens). Je 
spreekt een tijd af en binnen die tijd tellen jullie zoveel mogelijk van het hetgeen dat jullie hebben 
afgesproken. Je kunt dit spel ook spelen met dieren of met bruggen. Bedenk zelf maar iets leuks! 

TIP! Je kunt ook afspreken om niet alleen te tellen, maar om ook iedere keer een geluid te 
maken als je bijvoorbeeld een vrachtwagen of bepaald merk auto ziet. 

 

ZWAAIEN ALS DE KONING(IN) 
Zwaai, net als de koning en koningin in de  gouden koets, vriendelijk naar voorbijrijdende auto’s. 
Welke mensen zwaaien er vrolijk terug? 

TIP! Je kunt nog variaties maken op dit spelletje. Wie lukt het om te zorgen dat de meeste 
mannen of juist de meeste vrouwen terug zwaaien? 
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OP DE BOERDERIJ 
In het onderstaande vierkant staan 10 woorden verstopt. Het zijn allemaal dingen die je op de 
boerderij kunt vinden. Ze staan horizontaal en verticaal. 

G R A S M A A I E R 

K S J E L N D T P K 

S C H A A P C V O O 

K H S C H E P P E E 

K E B O E R P L S O 

O P U M V B M K I P 

T E T R A C T O R I 

K H O O I P S D F L 

L E E V A R K E N B 
 

BOER   SCHEP 

TRACTOR  KIP 

KOE   SCHAAP 

VARKEN  GRASMAAIER 

HOOI   POES 
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NUMMERKLEUREN 
Geef alle nummers een kleurtje. 

1 = bruin 2 = oranje 3 = blauw 4 = geel 5 = groen 
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AUTOMERKEN BINGO 
Welke automerken kom je onderweg tegen? Streep de merken weg die je ziet! Krijg jij je kaart als 
eerste vol? 

TIP! Je kunt nog langer plezier hebben van dit spel als je nog iets toevoegt aan het zoeken 
van het merk. Wie ziet er bijvoorbeeld als eerste een zwarte BMW? 
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HEB JE TIPS OF VRAGEN? 

MAIL ME!   

Ik vind het bovendien ook altijd leuk als je mij laat 
weten hoe jullie uitjes met de kinderen zijn geweest. 
Aarzel dus zeker niet om me even te mailen! 

 

Mireille 


