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Pietenrace            

 

soort spel  : Estafettespel 

tijdsduur  : 10 minuten 

benodigdheden : ingepakte ‘cadeautjes ‘ (lege dozen),  

     pietenmutsen (leuk, maar hoeft niet per se) 

      

spelbeschrijving : Dit spel kan gespeeld worden in de gymzaal of speelzaal 

 

Voorbereiding 

 Zorg per estafettepartij voor eenzelfde aantal ingepakte dozen, of andere voorwerpen. 

Bedenk eerst hoeveel groepen je wilt maken, na het lezen van de spelbeschrijving. 

 Per estafettegroep is ook 1 pietenmuts leuk. (Bijvoorbeeld Action, Zeeman, Blokker, enz.) 

Spelbeschrijving 

 Verdeel je groep in estafettepartijen. 

 De bedoeling is, dat het paard steeds een piet overbrengt, en de pieten 

brengen pakjes en/of andere voorwerpen naar de andere kant. 

 Bekijk de afbeelding hiernaast en ‘denk’ het pak weg. 

  1 leerling is de voorkant van het paard en staat rechtop. 

  1 leerling is de ‘kont’ van het paard en staat dus krom.  

  Hij/zij heeft de voorste leerling bij de heupen vast. 

 Op het paard zit een Piet met muts op en een pakje in zijn hand. 

 Na het startsignaal brengen de paarden de pieten naar de overkant. 

Maar let op: 

  De piet die op het paard zit, wordt aan de overkant het hoofd van het 

    paard en houdt nog even de muts op. 

  Degene die het hoofd was, wordt nu ‘kont’.  

  De ‘kont’ blijft achter aan de overkant met het pakje. 

 Het vernieuwde paard rent weer (als paard) terug. 

 Een nieuwe Piet klimt op het paard en zet de muts op en neemt weer een pakje mee. 

 Het paard rent weer naar de andere kant. 

Het hele paard wisselt weer. De ‘kont’ van het paard blijft dus steeds achter. 

 Enz. , enz. 

 Als alle pieten overgebracht zijn is de groep die het als eerste gedaan heeft de winnaar. 

 

Variatie 

 Als er wandrekken aan de korte kant van de zaal zijn, kun je ze schuin zetten.  

Alle overgebrachte pieten moeten in hun eigen rij op het ‘dak’ zitten. (Denk aan veiligheid !!!) 

 In plaats van pakjes kun je ook blokken laten meenemen en daar een toren van laten bouwen. 

 Sinterklaas kan als laatste overgebracht worden. (Meer spullen maken: mijter, staf, mantel) 

 Hindernissen onderweg maken. (Banken in breedte of lengte) 

 Enz. Laat uw fantasie werken. 
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