
Dit spel lijkt veel op zakdoekje leggen. Alle spelers zitten in een een kringetje, terwijl
één speler met een bakje water om de kring heen loopt. De speler met het waterbakje
zegt bij elke speler van de kring ‘drip’ en laat een druppeltje water op het hoofd vallen.
In plaats van een zakdoekje leggen, laat de speler het waterbakje volledig over het hoofd
van iemand uit de kring vallen en roept ‘drop!’ De spelers rennen beide om de kring
heen en moeten zo snel mogelijk op de plaats zitten waar het water is ‘gedropt’.
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DRIP, DRIP DROP!

De waterquiz speel je met twee teams. Eén iemand van team A gaat zitten en
beantwoord een vraag van iemand uit team B. Antwoord fout? Dan wordt degene
kletskleddernat!
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WATERQUIZ

Alle spelers staan in een kringetje en tellen af van 10 naar 0. Terwijl ze aftellen, wordt 
een natte spons doorgegeven.  Degene die de spons vast heeft op 0 moet hem 
uitwringen boven het hoofd!
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TIJDBOM

In dit spel zijn er één of meerdere tikkers. Zij tikken andere spelers door een natte
spons naar hen te gooien. De spons wordt regelmatig ondergedompeld in water.
Kinderen die af zijn, krijgen een bakje water over zich heen!

In dit spel zijn er één of meerdere tikkers. Zij tikken andere spelers door een natte
spons naar hen te gooien. De spons wordt regelmatig ondergedompeld in water.
Kinderen die af zijn, krijgen een bakje water over zich heen!

SPONSTIKKERTJE

EXTRA WATERPRET!
Op warme, zonnige dagen is niks leuker dan met water spelen! 

Welk spel probeer jij als eerst?! 

Speel verder op leukleren.squla.nl of scan de QR-code!


