
© Manon voor jufmaike.nl 

Reactiespel Carnaval  28 leerlingen 
Hoe werkt het? 
Knip al deze kaartjes uit en geef iedere leerling één of meerdere kaartjes. 
De leerlingen lezen goed wat hun opdracht is. De leerkracht start het spel 
door ‘Start” te roepen. Iedere leerling voert zijn opdracht uit. Zo kom je 
vanzelf aan het eind van het spel. Veel speelplezier! 

 

 

 
 

Wanneer je juf of meester START 
roept, dan …. 

 
Ga je staan en zeg je : 
’T is weer carnaval!’ 

 

Als iemand zegt: 
’T is weer carnaval’ dan… 

 
Zeg jij: ‘Nu al??’ 

Wanneer iemand vraagt: 
‘Nu al?’ dan…. 

 
Zeg jij: ‘Hé dat rijmt! Het is nu al 

carnaval!’ 

Wanneer iemand rijmt:  
‘Het is nu al carnaval’  dan … 

 
Loop jij naar de deur, je kijkt naar 

de gang en zegt: 
‘Er staat een paard in de gang’ 

Als iemand zegt  ‘Er staat een paard 
in de gang’ dan … 

 
Loop jij ook naar de deur en zeg je:  

‘Ik zie helemaal niets’ 

Wanneer iemand zegt: 
‘Ik zie helemaal niets’ dan … 

 
Ga jij staan, maakt van je hand een 
afdakje boven je ogen en zegt: ‘Ik 

zie ze links, ik zie ze rechts!’ 
Wanneer iemand zegt: 

‘Ik zie ze links, ik zie ze rechts’ 
dan… 

 
Sta jij op en loop je helemaal naar 

links in de klas 

Als iemand helemaal naar links loopt 
in de klas dan ….. 

 
 

Loop jij helemaal naar rechts 
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Loopt er iemand helemaal naar 
rechts in de klas dan ….. 

 
Teken jij een clown op het bord. 

Tekent er iemand een clown op het 
bord dan….. 

 
Loop jij er naar toe, drukt met je 

vinger op de neus van de clown en 
je zegt, TOET TOET 

Wanneer er iemand op de neus van 
de clown drukt en toet toet zegt, 

dan… 
Ga je op je tafel zitten en zeg je : 

‘Ik heb een toet toet toeter op mijn 
waterscooter’ 

Als iemand zegt dat hij een toet toet 
toeter op zijn waterscooter heeft 

dan… 
 

Sta jij op en ga je met iemand uit 
jouw buurt een polonaise maken 

Wanneer iemand een polonaise 
begint dan… 

 
Sluit jij aan en roep je: ‘Draaien 

maar!’ 

Als iemand in de polonaise roept; 
‘Draaien maar’ dan… 

 
Loop jij naar ze toe, maakt met je 

hand een stopteken en zeg je ; 
‘Stop!’ 

Als iemand met zijn hand een 
stopteken maken en ‘Stop’ roept, 

dan …. 
 

Ga je staan en zeg jij: ‘En door’  
 
 

Wanneer iemand zegt: ‘En door’ 
Dan… 

 
Sta je op en doe je een gek dansje 

Doet iemand een gek dansje dan ….. 
 
 

Ga jij mee dansen! 

Staan er twee kinderen te dansen, 
dan …. 

 
Leg je je armen op je tafel en je 

hoofd daar op en zeg je: ‘Is dit de 
vogeltjesdans of zo?’ 

Wanneer iemand vraagt : ‘Is dit de 
vogeltjesdans of zo?’ 

Dan…. 
 

Sta je op en doe je een vogel na . 

Als iemand een vogel na doet,  
dan ….. 

 
Zing jij: ‘Vogeltje wat zing je vroeg’ 
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Wanneer iemand zingt : ‘Vogeltje 
wat zing je vroeg’ dan … 

 
Loop je een rondje om je stoel en 
zeg je: ‘Ieder vogeltjes zingt zoals 

het gebekt is’ 

Zegt iemand : ‘Ieder vogeltjes zingt 
zoals het gebekt is’  dan …. 

 
 

Loop jij naar het raam en klop je er 
drie keer op. 

Als iemand drie keer op het raam 
klopt, dan …. 

 
Doe jij alsof je een telefoon opneemt 

en zeg je: ‘Ja, wie is daar? 

Wanneer iemand doet alsof hij een 
telefoon opneemt en zegt: ‘Ja wie is 

daar? Dan … 
 

Ga jij op de stoel staan en zing je : 
‘Wie heb ik aan de lijn, hallo hallo?’ 

Als iemand zingt: ’Wie heb ik aan de 
lijn, hallo hallo?’ dan …. 

 
Ga je staan en klap je in je handen. 
Je zegt daarbij : ‘Boem, verbinding 

verbroken’ 

Wanneer iemand zegt ‘Boem, 
verbinding verbroken’ dan … 

 
Doe jij alsof je moet huilen en zeg 

je: ‘Wat jammer nou’.  
 

Zegt iemand ‘Wat jammer nou’     
dan …  

 
Loop jij naar het bord en tekent er 

vijf streepjes op. 

Tekent er iemand 5 streepjes op het 
bord, dan …. 

 
Schrijf jij het woord EINDE op de 

streepjes. 
 

 


