
Schminkspel (Postenspel; individueel)  

Dit is een groot postenspel waarin de kinderen de verschillende kleuren schmink op hun gezicht 

moeten verzamelen. De kinderen spelen dit spel individueel.   

 

Doel van het spel: Alle kleuren schmink op het gezicht verzamelen, zonder zwarte strepen.  

 

Benodigdheden:  

o Verschillende kleuren schmink (aantal ligt aan het aantal leiding) 

o 1 leiding met zwarte schmink als douane 

o Begin post  

o Emmer water 

o 2/3 washandjes  

 

Ter uitbreiding mogelijkheden  

→ Verschillende kleuren break-light om het pad naar de kleur schmink te leiden 

→ Verschillende kaartjes met vragen die kinderen moeten beantwoorden om een bepaalde kleur 

schmink te kunnen krijgen (kaartjes bij de leiding op de kleur post) 

→ In combinatie met levend mastermind; dat ze verschillende kleuren op specifieke plekken op het 

gezicht moeten verzamelen, wanneer fout opnieuw proberen, wanneer goed een punt  

 

Speluitleg: 

De leiding staat verspreid over het spelgebied (het liefst bos om een groot speelveld te maken) met 

ieder een eigen kleur schmink (groen, geel, rood, blauw, paars, bruin, wit, etc.). De kinderen gaan 

individueel op pad om de leiding te zoeken en om een kleur op hun gezicht geschminkt te krijgen. De 

kinderen moeten alle kleuren schmink op hun gezicht (of armen, nek, benen, handen) verzamelen. 

Wanneer ze van iedere leiding een vlak gekleurde schmink hebben verzameld, keren de kinderen 

terug naar de beginpost. Hier controleert een leiding of alle kleuren aanwezig zijn, waarna ze een 

punt krijgen. Hierna kunnen ze hun gezicht wassen bij de emmer met water en washandjes, 

waardoor ze opnieuw op pad kunnen om alle kleuren te kunnen verzamelen. Alleen gaat dit niet 

zomaar, in het bos loopt/lopen 1 tot 3 leiding (ligt aan aantal beschikbare leiding) met zwarte schmink 

rond. Als deze leiding de kinderen kan tikken of op wat voor manier dan ook en daarbij een zwarte 

schmink streep over hun gezicht kunnen vegen, moeten de kinderen de kleuren die niet meer 

zichtbaar zijn door de zwarte schmink opnieuw gaan verzamelen. Als hun hele gezicht zwart is zullen 

ze bij de begin post hun gezicht moeten wassen om de kleuren opnieuw te kunnen verzamelen.  

Kortom: een grote kliederzooi.  

 


