
babyshowerspelletjes



de spelletjes

spelnaam: aantal spelers: materiaal:

spijkerpoepen Per teamlid 1 
persoon

- Per speler 1 Klein petflesjes
- Per speler 1 draad met daaraan een  spijker 
vastgebonden. 
- per speler 1 ballon (voor onder het shirt)

Luier
verschonen

Per teamlid 1 
persoon

- Per speler een pop
- Per speler een luier

Luier ruiken Per teamlid 1 
persoon

- X aantal luiers gevuld met dingen
(voorbeelden: pindakaas, knoflook, banaan, 
sambal, stroop, yoghurt, appelmoes, chocopasta 
etc.)
- theedoek (voor het blinddoeken)

Beschuit fluiten Per teamlid 1 
persoon

- Per speler 1 beschuit

Ik krijg een baby en 
heb nodig…

Per teamlid 1 
persoon 
(afwisselend)

Wat eet ik? Per teamlid 1 
persoon

- Verschillende soorten fruithapjes
- Lepels
- Theedoek (voor het blinddoeken)

Handig: extra handen die de lepel tegelijk begeleid 
in de mond van de spelers.

Raad de babyfoto iedereen Van elke speler een babyfoto

Waslijn race Per teamlid 1 
persoon

- Babykleren
- Waslijn
- knijpers

Babynamen maestro iedereen - Per groepje 1 invulblad met A tot en met Z
zie bijlage

Wat ben ik? Per teamlid 1 speler - Kaartjes met voorwerpen
zie bijlage

Speloverzicht + bijbehorend materiaal



spijkerpoepen

Knoop het draad om je middel en probeer 
als snelste de spijker in het flesje te 

krijgen.  Maar wacht! Niet zomaar 
natuurlijk .. Nee met een nep buik!

Luier verschonen

Verschoon zo snel mogelijk  een 
luier op de pop met één hand!

Luier ruiken

Herken jij de geur in de luier 
zonder dat jij het ziet? 

Beschuit fluiten

Eet zo snel mogelijk de gehele 
beschuit op en  probeer dan te 

fluiten! Wie lukt dit als eerst?

Ik krijg een baby en 

ik heb nodig..

Speel het spel ‘ik ga op reis en ik 
neem mee’. Welk team blijft het 

langst in het spel?

Wat eet ik?

Mmm! Dat is lekker! Maar.. Wat is het? 
Lukt het jou om geblinddoekt te raden 

wat jij zo net hebt geproefd?

Raad de baby

Herken de babyfoto!
Hoeveel klasgenoten kunnen jullie 

in je groepje goed raden?

Waslijn race

Ouders zijn is nog niet simpel. 
Hang zo snel mogelijk de babywas op. 

Babynamen maestro

Welk groepje is het snelst om van 
A tot z het invulblad met namen 

in de vullen?

Wat ben ik?

Raad zo snel mogelijk welk 
voorwerp jij bent!

Je groepje mag jouw vragen alleen 
met ja en nee beantwoorden.



Babynamen maestro

O =
p =
Q =
R =
S = 
T =
u =
V =
W =
X = 
y = 
Z = 

A =
B =
C=
D = 
E = 
F =
G =
H =
I =
J =
k =
L =  



kaartjes voor wat ben ik

navelstreng luiertas

kinderstoel zwitsal

echofoto babykamer

ooievaar bijtring

nachtlampje teddybeer

ziekenhuis geboortekaartje



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram en/of 
website bij anderen aanraadt! 
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