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IN HET DUISTER TASTEN 

 
Bij ‘IN HET DUISTER TASTEN’ is het de bedoeling om opdrachten uit te voeren 

zonder je ogen te gebruiken. Je moet goed luisteren, voelen met je handen of 

zelfs proeven.  Moeilijk? Probeer het maar! 

 

Doel Opdrachten uitvoeren door te luisteren, te voelen of te 

proeven 

Waar Thuis, binnen. Bij mooi weer kan het ook buiten. 

Leeftijd 7-10 jaar 

Groepsgrootte 4-10 kinderen, 2 volwassenen 

Tijdsduur 2,5 uur 

Voorbereiding 1,5 uur 

Benodigdheden - Stopwatch 

- Blinddoeken 

- stevig papier 

- lintjes 

- potloden en pennen 

- teken- en schrijfpapier 

- Voor de Tastdoos (spel 1): 

- kartonnen doos 

- 5/6 voorwerpen 

- Voor Hoor wat tikt daar (spel 3): 

- tikkende wekker of tikkend klokje 

- Voor Paren maken (spel 4) 

- (schoenen)doos 

- 5/6 identieke voorwerpen 

- Voor Een opdracht met een staartje (spel 6) 

- groot vel papier 

- Voor Wat ruik ik (spel 7) 

- 5/6 dingen met een duidelijke geur 

- Voor de Grabbelton 

- kartonnen doos en oude kranten 

- cadeautjes 
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VOORDAT JE BEGINT 

- Bepaal welke spelopdrachten je wilt doen en in welke volgorde. Onder 

SPELOPDRACHTEN staat een aantal suggesties, maar misschien heb je zelf 

ook nog leuke ideeën. 

 

- Maak voor iedere deelnemer van stevig papier een scorekaart. Noteer hierop 

de naam van het kind en de spelopdrachten met daarachter ruimte voor het 

invullen van de behaalde punten. Maak er een lintje aan, zodat je deze om je 

nek kunt hangen. 

 

- Neem voor de TASTDOOS (spel 1)  een redelijk grote kartonnen doos en 

maak daarin naast elkaar twee gaten, waar een hand doorheen gestoken kan 

worden. In de doos worden 5 à 6 voorwerpen gelegd die geraden moeten 

worden. Dit kunnen voorwerpen zijn die verband met elkaar hebben, maar van 

alles wat is ook altijd leuk. Denk bij voorbeeld aan: aardappel, ui, appel, 

banaan, kiwi, mandarijn, sinaasappel; bakje gekookte macaroni, spaghetti, 

aardappel, doperwtjes, mais, spruitjes; hamer, schroevendraaier, dopsleutel, 

priem, plamuurmes, beitel; kam, borstel, haarband, haarspeld, haarelastiek. 

Als er bakjes met bij voorbeeld vla of gekookte macaroni worden gebruikt, 

zorg dan ook voor een handdoek. 

 

- Vul een (schoenen)doos met 5/6 kleine dubbele voorwerpen voor het PAREN 

MAKEN (spel 4). Bij voorbeeld 2 wasknijpers, 2 schroeven, 2 pennen, 2 

theelepeltjes, 2 potloden, 2 sleutels, 2 lucifersdoosjes, 2 gummen, 2 

suikerklontjes, 2 kastanjes, 2 grote kralen, 2 wijnkurken, 2 euromunten, 2 

flessendoppen. Het wordt moeilijker als de verschillende voorwerpen 

enigszins qua vorm en grootte op elkaar lijken. 

 

- Zet voor HOREN MET JE OREN (spel 5) allerlei geluiden op een CD, zoals 

fluitende vogel, piano, huilende baby, stromend water, blaffende hond, 

spinnende poes, dichtslaande deur, voetstappen, tikkende klok, ping ping-

geluid van de magnetron, deurbel, stofzuiger, rinkelende telefoon, gitaar, etc. 

 

- Teken voor EEN OPDRACHT MET EEN STAARTJE (spel 6) op een groot vel 

papier een ezel, hond, poes, koe of ander dier (zolang het maar een staart 
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heeft), maar laat de staart weg en zet een kruis op de plaats waar de staart 

moet komen. Bevestig de tekening op een deur of muur. 

 

- Selecteer voor WAT RUIK IK (spel 7) een aantal dingen met een duidelijke 

geur, bij voorbeeld een flesje parfum, pindakaas, wierook, tomatenketchup, 

peperkorrels, (gemalen) koffiebonen (een koffiepad kan ook, maar heeft een 

iets minder scherpe geur), jam, mottenballen, schoenpoets, azijn. 

 

- Bepaal voor de PROEVERIJ (spel 9) wat geproefd gaat worden. Denk bij 

voorbeeld aan jam, suiker, zout, een pinda, ketchup, een bananenschuimpje, 

een aardbei, melk, sinaasappelsap, stukje brood, een M&M, pindakaas, cola, 

stukje appel, rozijntje. N.B. Check van te voren of er kinderen zijn met 

een voedselallergie of een speciaal dieet. 

 

- Vul voor de grabbelton een doos met krantensnippers en stop hier de 

cadeautjes in. Voor ieder kind één, maar een extra cadeautje voor de winnaar. 
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INLEIDING 

Een begeleider legt per opdracht de bedoeling hiervan uit en iedereen krijgt aan 

het begin een scorekaart. Niet vergeten om de scorekaarten bij te houden! 

 

DE SPEL-OPDRACHTEN 

1. Tastdoos 

De kinderen mogen één voor één de handen in de doos steken en voelen wat er in 

zit. De antwoorden vooral niet zeggen, maar opschrijven en aan de begeleider 

geven. Die geeft een punt voor ieder goed geraden voorwerp en noteert dit op de 

scorekaart. Als er bakjes met ‘knoei’-goed, zoals vla of gekookte macaroni in de 

doos zitten, dan na elk kind even controleren en de handdoek bij de hand houden. 

Als iedereen geweest is, mag natuurlijk in de doos gekeken worden. 

 

2. Tekening 

Alle kinderen krijgen tekenpapier en een potlood en worden dan geblinddoekt. 

Iedereen moet nu een poppetje tekenen met een lijf, hoofd, twee armen en twee 

benen. 1 punt voor ieder lichaamsdeel dat aan het lijf vastzit. 

 

3. Hoor wat tikt daat 

De kinderen gaan even de kamer uit. Een begeleider zet ergens een tikkende 

wekker of klok neer. Per twee mogen de kinderen geblinddoekt gaan zoeken naar 

de wekker (als er een oneven aantal kinderen is, dan ook een groepje van drie). 

De eerste die de wekker gevonden heeft, krijgt een punt. Met de stopwatch kan 

geklokt worden wie van de kinderen de allersnelste was. Deze verdient nog een 

bonuspunt. 

 

4. Paren maken 

Iedereen krijgt om de beurt een blinddoek voor en mag proberen om zo snel 

mogelijk de dubbele voorwerpen uit de doos naast elkaar te leggen. De 

begeleider neemt de tijd op met een stopwatch. De snelste verdient een punt. 

Wie nog niet geweest is, mag nog niet meekijken. 

 

5. Horen met je oren 

Iedereen krijgt pen en papier. De begeleider laat de CD met de geluiden horen. 

De kinderen schrijven de antwoorden op. 1 punt voor ieder goed antwoord. 

Degene met de meeste goede antwoorden krijgt een bonuspunt. 
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6. Opdracht met een staartje 

Ieder kind mag geblinddoekt proberen om met potlood de staart aan het dier te 

tekenen. Een punt voor wie de staart het dichtst bij het kruisje heeft getekend. 

Een bonuspunt voor wie het is gelukt om de staart precies bij het kruisje te 

laten beginnen. 

 

7. Wat ruik ik 

De kinderen krijgen een blinddoek voor en mogen om de beurt even ruiken aan 

iets dat onder hun neus wordt gehouden. De antwoorden worden opgeschreven. 

Een punt voor ieder goed antwoord. 

 

8. Wie is daar? 

Ieder kind gaat om de beurt geblinddoekt op de grond zitten. De begeleider 

wijst een ander kind aan. Deze mag het zittende kind op de schouder kloppen. 

Die zegt “Wie is daar?” Het andere kind antwoordt met verdraaide stem “Dat 

zeg ik lekker niet!”. Nu moet geraden worden wie dit was. Is het goed, een punt 

voor het geblinddoekte kind, anders een punt voor het andere kind. 

 

9. Proeverij 
De kinderen krijgen een blinddoek voor en mogen om de beurt iets proeven. Een 

klein hapje is genoeg. Op verzoek mag nog een tweede hapje gegeven worden. De 

antwoorden worden opgeschreven. Een punt voor ieder goed antwoord. 

 

SLOT 

Als alle opdrachten zijn gedaan is het tijd voor iets lekkers. Ondertussen kan de 

begeleider de punten van de scorekaarten optellen om de winnaar te bepalen. De 

winnaar mag twee keer grabbelen in de grabbelton: als eerste en als laatste. 


