
Opdrachten Levend Toto 
 
1. Kletsen 
 
- Spelers: allemaal 
 
Iedere groep zit op de bank. Elke groep krijgt een beginwoord "paard'. De eerste speler zegt een 
nieuwe dierennaam met de laatste letter van het voorgaande woord, bijvoorbeeld Dromedaris. 
De laatste van de rij zegt een dierennaam (SlaK) + een jongensnaam met de laatste letter (Karel). De 
rij gaat terug volgens hetzelfde principe, maar dan met het noemen van een jongensnaam. 
 
Punten: Welke groep is het eerst klaar. 
 
 

2. Humor 
 
- Spelers: 7 kinderen per groep 
 
De eerste 5 spelers van groep A gaan als standbeeld staan. Twee spelers uit groep B proberen de 
standbeelden aan het lachen te maken binnen ongeveer 2 minuten. 
Hierna wordt er gewisseld. Dus 5 spelers uit groep B en 2 spelers uit groep A. 
 
Punten: Wie krijgt de meeste spelers aan het lachen binnen de gestelde tijd. 
 

3. Geluk 
 
- Spelers: Twee groepen tegen elkaar(vierkant, cirkel) 
 
Elke groep staat achter de lijn. De groep heeft een dobbelsteen. Elke groep moet proberen zo snel 
mogelijk in het aangegeven stuk (vierkant, cirkel) aan de overzijde te komen met hun hele groep. 
De groep moet het aantal van hun eigen groep gooien (bijv. 25 spelers). Dit kan natuurlijk pas in een 
aantal beurten. De eerste van de groep gooit bijv. 4. Dan mogen de eerste 4 spelers uit de groep 
rennen. Zij moeten de aangeven route met obstakels volgen en in het vak gaan zitten/staan. 
dan gooit weer de voorste van de rij tot iedereen aan de overkant is. Als er bijv. nog een speler over 
moet, moet deze blijven gooien tot hij 1 heeft, want hij moet tenslotte alleen naar de overkant. 
Een moeilijkheid is nog dat het vak erg klein is, dus om er allemaal in te passen zullen verschillende 
spelers bij elkaar op de rug moeten zitten. 
Als ze 1 minuut met elkaar in het vak staan, zijn ze klaar.  
 
Punten: Welke groep is als eerste klaar   
 

4. Gevoel 
 
- Spelers: 1 persoon per groep 
 
1 persoon uit groep A gaat weg en komt geblinddoekt terug. Er zijn 5 voorwerpen neergelegd op een 
tafel. De persoon van groep A moet deze betasten en raden. Hierna wisselen. 
 
Punten: Welke groep heeft de meeste voorwerpen geraden. 
 



5. Behendigheid 
  

- Spelers: allemaal 
 
Bal doorgeven tussen de voeten, naast elkaar liggend. 
Heen en terug. Als de bal valt, wordt hij teruggeven aan de persoon die hem heeft laten vallen.  
 
Punten: Wie heeft het eerst de bal heen en terug. 
 

6. Kracht 
 

- Spelers: 4 deelnemers per groep 
 
Er staan twee stoelen met op allebei een emmer water. 
De 1e persoon van het groepje gaat op zijn hurken voor de stoel zitten. De anderen wachten op hun 
beurt. 
Na het startsein tilt de 1e van elke groep de emmer op en houdt deze met gestrekte armen voor zich. 
Dit probeert hij zo lang mogelijk vol te houden. Als hij het niet meer houdt, geeft hij hem door aan de 
ander. 
Zo gaan ze door tot en met nummer 4. 
 
Punten: Welke groep houdt het het langste vol 
 

7. Snelheid 
 

- Spelers: de hele groep 
 
Er is een parcours uitgezet. Twee groepen lopen tegelijk. Een persoon neemt de ander op de rug en 
loopt tot de achterlijn. Dan wordt er gewisseld. Het volgende stel wordt aangetikt en......etc. 
Als de hele groep compleet is, wordt een puzzel uitgereikt. Als ze deze in elkaar hebben gelegd / 
opgelost, wordt hij gecontroleerd. 
 
Punten: Welke groep is het eerst klaar 


