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Hoofdstuk 1

Luisterspelletjes

      >>
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1. Opsporing gevraagd

voor: kinderen van 6 tot 12 jaar
nodig: verschillend instrument voor elk kind 
duur: afhankelijk van de groep

De kinderen zitten in een kring; ze hebben elk een verschillend 
instrument. Één van de kinderen wordt geblinddoekt en in het 
midden geplaatst. De spelleider noemt een instrument, bijvoor-
beeld bongo. Het genoemde instrument moet nu door de blinde 
worden opgespoord, en wel als volgt: op een teken van de spellei-
der beginnen de kinderen allemaal tegelijk door elkaar te spelen. 
Voorwaarde is wel dat ze allemaal ongeveer even hard spelen. De 
blinde moet nu door goed te luisteren, proberen te ontdekken 
waar het genoemde instrument zich bevindt. Vervolgens moet 
hij dit instrument te pakken zien te krijgen. De kinderen blijven 
doorspelen totdat dat gelukt is. Dan wordt er gewisseld.

Opmerkingen: De spelleider moet uiteraard eerst controleren 
of de namen van de aanwezige instrumenten bij alle kinderen 
bekend zijn. Dit blijkt in de praktijk nogal eens tegen te vallen 
dus kan dit spel in eerste instantie ook met een beperkter aantal 
instrumenten worden gespeeld, totdat de kinderen alle instru-
menten bij naam kennen. Het spel kan ook zonder instrumenten: 
dan moet iedereen een geluid met de stem maken. De blinde 
krijgt dan de opdracht om één van de kinderen op te sporen.
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2. Welk instrument ontbreekt?

voor: alle leeftijden (kleine groep) 
nodig: verschillend instrument voor iedereen 
duur: afhankelijk van de groep

De groep zit in een kring. Ieder heeft een verschillend instrument, 
op één na. Terwijl de persoon zonder instrument goed luistert 
speelt iedereen even om de beurt wat op zijn instrument, om het 
verschil in klank duidelijk te maken. Daarna gaat hij met de rug 
naar de groep zitten en sluit de ogen. De spelleider wijst nu één 
instrument aan dat niet meespeelt, daarna beginnen alle overige 
instrumenten tegelijk door elkaar te spelen. Allen spelen ongeveer 
even hard. De luisteraar moet nu proberen vast te stellen welk 
instrument niet meespeelt.

Opmerkingen: ook hier van tevoren controleren of de namen van 
de instrumenten bekend zijn. Eventueel aanwezige grote instru-
menten (piano, orgel, drumstel en dergelijke) kunnen in dit spel 
ook meedoen.
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