Kabouter Puntmuts
Bij dit spel gaan we een kaboutermuts maken.
Materiaal:
• Tafeltjes
• Stoeltjes
• Voorbeeld muts
• Papieren stroken
• Niettang
• plakfiguren

Kabouter Schmink
Wil jij er ook wel uitzien als een kabouter?
Materiaal:
• Schminkspullen
• Tafel
• Stoeltjes
• Parasol
• Handdoek
• Water
• spiegel

Kabouter Terras
Hebben jullie ook zo’n dorst? En zin een bekertje limonade en een
kabouterkoekje? Jullie mogen zelf ook kabouter-taartjes maken in
de zandbak.
Materiaal:
• Ronde tafel
• Tafelkleed: een rode lap met witte stippen
• Parasol
• Limonade
• Bekertjes
• Kleine koekjes
• Koffie / thee kannen
• Melk
• Suiker
• Theelepeltjes

Kabouter Poffer
Hebben jullie ook zo’n zin in een lekker kabouter pannenkoekje?
Materiaal:
• Een versierd kraampje
• Elektrisch gastel
• Verlengsnoer
• 2 poffertjes pannen
• Bakjes
• Poedersuiker
• Boter
• Vorkjes
• Servetjes
• Mix voor poffertjes

De waskabouter
De kabouters hebben hun was gewassen. Hangen jullie dat even
voor ze op?
Materiaal:
• Waslijn
• Knijpers
• Kabouterkleding
• Pion
Let op: Kleuters vinden het leuk om een wedstrijdje te doen, de
peuters voor de lol.

Kabouter Kok
Wil je zien hoe de kabouters hun eten koken. Neem dan maar eens
een kijkje in de keuken.
Het is de bedoeling dat de kinderen geurtjes raden. De kleuters met
een blinddoek op en de peuters mogen gewoon ruiken.
Materiaal:
• Potjes met geurtjes o.a. pindakaas, limonade, zeep, tandpasta,
chocolademelk, shampoo, etc.
• Tafeltje
• Blinddoek
• Keukentje uit de poppenhoek

Kabouter Plop
Dans in de kring mee met het kabouterlied. Je mag ook kijken in de
kring.
Materiaal:
• Cd-recorder
• Cd met het kabouterlied
• Stoeltjes in de kring
• Verlengsnoer

Kabouter Poppenkast
Kom allemaal gezellig kijken naar de poppenkastvoorstelling.
Materiaal:
• Poppenkast
• Poppenkastpoppen
• Banken
• Glas water

Kabouter Bobbelbast
Hij maakt mooie tekeningen van een boombast. Kunnen jullie dat
ook zo mooi?
Materiaal:
• Papier
• Wasco
• Tafeltje
• boomschors

De Tuinkabouter
Willen jullie een mooi tuintje maken zoals de kabouters dat ook zo
mooi kunnen?
Materiaal:
• Hoepels
• Steentjes
• Zand
• Schelpjes
• Nepbloemen
• Etc.

Kabouter Roltong
Kabouter Roltong denkt dat hij een vlinder is die de honing uit de
bloemen kan halen….
Materiaal:
• Rolfluitjes
• Nepbloemen
• Emmertjes
•
• Kleedje Watercrackertjes
• Vloeibare honing
• Tafeltje
• Bordje

De Voorleeskabouter
Kom op visite in ons kabouterhuisje. Daar leest een kabouter voor.
Materiaal:
• Klimrek of tent
• Boek
• Parasol met witte stippen of een rood kleed met witte stippen

Kabouter Skippy
Kom met ons de kabouter-skippybal-race doen van paddestoel naar
paddestoel.
Materiaal:
• 2 skippyballen
• pomp
• 4 pionnen
• 4 grote paddestoelen van dozen gemaakt.

Kabouter Soepie
Kom met ons kaboutersoep maken. Haal onderweg de groente voor
de soep uit de hoepels en doe dit in een kruiwagen.
(kruiwagenrace)
Materiaal:
• 2 kruiwagens
• 4 pionnen
• 8 hoepels
• Aardappels, sla, wortels, ui, etc
• 2 grote emmers

Kabouter Puntmuts
Op de grond liggen 4 kabouters gemaakt van hoepels. De mutsen
van de kabouters hebben een verschillende kleur.
De kinderen gooien met een pittenzak op één van de mutsen. Ze
mogen een prijsje uit de bak zoeken van de raakgegooide kleur van
de muts.
Materiaal:
Hoepels met mutsen
Dozen: rood, geel, blauw, geel
Prijsjes: ballonnen

Kabouter Zeepbel
Kabouters kunnen heel goed toveren met water, en jij…..?
Materiaal:
• Emmer met water
• Bellenblazers
• Tafeltje
• Afwasmiddel
• handdoek

Kabouter Voel
De kabouters hebben een geheime doos waar ze heel trots op zijn.
Daar zitten allerlei geheimpjes in.
Kunnen jullie voelen wat er in zit?
Materiaal:
• 2 voeldozen
• voorwerpen in de doos (tandenborstel, schaar, schoen,
kabouterbaard, kaboutermuts, etc.)
• stoeltjes om in een kringetje te zitten

Kabouter Klim
Doen jullie mee met de kaboutergymnastiek? Klim maar op de
ladder en glijdt maar van de glijbaan af.
Rol maar met de bal over de bank en kijk of je de bal in de emmer
kunt krijgen.
De kabouterwip
Materiaal:
• Ladder
• Glijbaan
• Klimrekken
• Emmer
• Ballen

Kaboutertje Plak
Kaboutertje Plak is zijn neus kwijt. Probeer z’n neus op de goed
plaats te plakken. (variatie op ezeltje prik)
Materiaal:
• Clownshoofd
• Tafel waar het tegen aan kan staan
• Clownsneusjes
• Blinddoek

