
Lesnummer:  4                                   Bouw:  3/4                   Categorie:  muziek 

Onderwerp:  Spel - Verkleedrace 

Materialen: 

Zorg voor twee sets carnavalskleren, bijvoorbeeld een kiel of jasje, een broek, een das en 

een hoedje of pet. De kleren hoeven niet hetzelfde te zijn, maar wel gelijk in aantal. Je kunt 

het best volwassen kleren nemen, die gaan makkelijk over de kleren heen. 

Voorbereiding: 

Het spel kan het gemakkelijkst worden gespeeld in een leeg lokaal, speelzaal of gymzaal. Als 

dat niet kan, maak je ruimte vrij in de klas voor twee banen om te lopen. Aan het begin leg je 

de setjes kleren neer op een hoopje in een hoepel en aan het einde staat een pion.  Je kunt 

eventueel een carnavalsmuziekje klaarleggen om te draaien tijdens het spel. 

Lesverloop: 

Je vertelt dat mensen zich met carnaval verkleden. De kinderen kunnen misschien nog even 

vertellen hoe zij verkleed gaan. Je vertelt dat je zelf ook al hebt gezocht naar carnavalskleren 

en laat wat kleren zien uit de hoopjes die klaarliggen. 

Je vertelt dat we het verkleedspel gaan spelen, zodat we straks goed voorbereid zijn op 

carnaval. Er komen 2 teams in een rijtje achter elkaar, klaar staan bij de kleren. Een team 

bestaat ongeveer uit 7 a 8 kinderen. De rest van de kinderen kijken toe en zijn hierna aan de 

beurt. 

Op een teken van de leerkracht gaat het spel beginnen. Het eerste kind kleedt zich zo snel 

mogelijk aan, rent vervolgens om de pion heen en kleedt zich bij het startpunt weer uit. Als 

alle kleren in de hoepel liggen mag de volgende beginnen met aankleden. Het rijtje dat als 

eerste helemaal klaar is heeft gewonnen. 

Nu is de andere helft van de klas aan de beurt. Je zou het spel nog kunnen afsluiten met een 

finale tussen de twee winnende teams. 

Tips: 

Spreek vooraf goed de regels door met de kinderen, zoals het team moet achter de hoepel 

blijven, je mag pas beginnen met verkleden als jouw voorganger alle kleren in de hoepel 

heeft gelegd en wordt niet boos op kinderen die wat langzamer zijn. 

 


