Verhaal spel; Ratten en Raven
Leerdoel kind: (Luisteren, samen spelen/ werken)
- De kinderen hebben tijdens de activiteit geleerd te luisterden naar mijn verhaal dit kan
je zien door dat ze weg rennen op het juiste moment
- De kinderen spelen/werken samen om iedereen te tikken dit kan je zien omdat er
uiteindelijk 1 groep overblijft
Tijdduur: +/- 10 min.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Deelnemers: 6 tot veel (je moet 2 groepen
kunnen maken)
spel kan binnen en buiten nodig een groot
speelplein/gymzaal
Benodigd materiaal:
Twee touwen om de lijnen mee aan te geven (
deze liggen minstens 10-15 meter uit elkaar)
Dit kan ook met getekende lijnen (krijt)
Speluitleg
Spelverloop:
Er zijn twee teams: de ratten en de raven.
de leidster leest een verhaal voor (of verzint er een) kinderen staan verdeeld over twee
groepen in het midden van het veld.
Op het moment dat de ratten worden genoemd in het verhaal, mogen de ratten de raven
proberen te tikken, eenmaal achter de eigen lijn ben je vrij. Worden de raven in het verhaal
genoemd, dan mogen de raven proberen om de ratten te tikken. De ratten proberen te
vluchten achter de lijn.
Ben je getikt? Dan hoor je vanaf nu bij de tegenpartij.
Extra’s
Moeilijker
Makkelijker
extra

Je verteld het verhaaltje met veel RA, RAMBO, RAMBOL,... De verwarring
wordt dan groter
Wie getikt is moet van het veld af
Ratten en raven kunnen natuurlijk vervangen worden door namen die je aan
de groepen geeft. Helemaal leuk wordt het als je dan het verhaal ook aanpast.
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Voorbeeld verhaal

In het donkere woud was het stil. IJzig stil. Een vreemde stilte. Het leek wel alsof
de wereld zijn adem inhield. De donkere bomen stonden bewegingloos te
wachten op wat er komen ging.
Plots werd er geruis gehoord in de verte. Al snel hoorden de bomen het
geklapwiek van vleugels.
De RAVEN kwamen eraan! De donkere vogels streken neer op de takken van de
bomen. Rustig streken zij hun vleugels.
Weer hoorden de bomen een vreemd geluid. Het geluid zwol aan tot een zwaar
getrippel. RATTEN!
Honderden RATTEN kropen onder de bomen. De RAVEN keken met verbazing
naar beneden.” Wat doen jullie hier?” Krasten de oudste RAVEN naar de
RATTEN?
“Er hangt een vreemde sfeer in de lucht” riepen de RATTEN naar boven. “Wij zijn
verdreven van onze woonplaats, omdat er geen eten meer is!” “Oh,” krasten de
RAVEN, “dat is ons ook overkomen. Al het voer is verdwenen!” De RAVEN
fladderden met hun vleugels. “Waar willen jullie naar toe? “ vroegen de RAVEN.
“Wij willen naar de stad”, antwoordden de RATTEN. “Dat kan niet”, vonden de
RAVEN, “ wij waren hier het eerst en wij vliegen heel snel. Wij durven te wedden
dat wij als eerste in de stad zijn”.
“Weten jullie wel hoe hard wij rennen?” vroegen de RATTEN aan de RAVEN.
“Weten jullie wel hoe snel wij vliegen?” vroegen de RAVEN aan de RATTEN.
Daar moesten zowel de RAVEN als de RATTEN even over nadenken.
“Dan doen jullie toch een wedstrijdje!” mompelden de bomen.
Dat vonden de RATTEN en de RAVEN een goed idee. Wie als eerste in de stad zou
zijn, mocht in de stad gaan wonen.
En zo begon de wedstrijd. Eerst lagen de RAVEN voor, maar ze werden al snel
ingehaald door de RATTEN. Wat konden die RATTEN hard rennen op hun korte
pootjes! Ze renden hun longetjes uit hun lijf.
Nooit geweten dat RATTEN zo snel konden rennen!
En wie komt er als eerste aan in de stad? Natuurlijk zijn het die beestjes op hun
korte pootjes, de RATTEN!

WWW.PRUTSHUUS.NL

Voorbeeld verhaal

Er was eens een plekje achter in het weiland van de boer waar het heel vredig
was.
Meneer en mevrouw muis woonden hier samen met hun drie kleine muisjes.
Dieren speelden samen in het water en hadden de grootste lol.
Op een dag vonden de dieren op het weiland van de boer lekkere maïskolven en
mevrouw muis bereidde de maaltijd voor, wat zal het gezellig worden vanavond!
Alle dieren uit de buurt waren uitgenodigd voor het diner.
Langzaam aan schoven ze allemaal aan tafel en wilden net gaan eten totdat ze
werden gestoord door hevig gekrijs. Meneer muis waarschuwde de dieren, pas op
voor de RAVEN!
De dieren gooiden in paniek de maïskolven de lucht in en renden hard weg.
Sommigen verstopten zich in het water en zagen de grote vogels hen maïskolven
opeten.
Het had zo’n gezellige avond moeten worden.
Het is niet eerlijk! De vogels vertrokken en gelukkig hadden ze niet alles
opgegeten.. alle dieren wilden net weer tevoorschijn komen en kijken wat er nog
over was, totdat ze achter hun wat geritsel hoorden. ‘Oh nee toch!’ riep meneer
muis, het zijn de RATTEN!
Toen het weer rustig werd en alle maïskolven op waren, konden alle dieren weer
tevoorschijn komen. Mevrouw muis liep te klagen: ‘Ze kwamen zomaar uit de
lucht vliegen, die gemene RAVEN!’
De drie kleine muisjes klaagden mee: ‘Ze hebben al ons eten opgegeten, die
glibberige RATTEN
!’ Verdrietig verlieten alle dieren het weiland en wensten elkaar welterusten.
Meneer muis ging nog helemaal in zijn eentje alle rotzooi opruimen die de
RATTEN! hadden gemaakt.
Tot dat het donker werd en ook meneer muis wilde gaan slapen.
Hij kwam zijn drie kleine muisjes een nachtkusje geven maar die waren allang in
dromenland, hopelijk hebben ze geen nachtmerrie over de RAVEN!
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Voorbeeld verhaal

Ik liep gisteren door het bos. In het donkere bos was het stil, Heel erg stil. Het leek
wel alsof iedereen op de wereld zijn adem inhield. De hoge bomen stonden stil te
wachten op wat er ging gebeuren.
Ineens hoorde ik een geluid in de verte. Al snel hoorde ik het geklap van vleugels.
De RAVEN kwamen eraan! De donkere vogels gingen op de takken van de bomen
zitten. Weer hoorde ik een vreemd geluid. Het klonk als heel veel kleine pootjes.
RATTEN!
Honderden RATTEN kropen onder de bomen. De RAVEN keken met verbazing
naar beneden.” Wat doen jullie hier?” Krasten de oudste RAVEN naar de
RATTEN?
“Er hangt een vreemde sfeer in de lucht” riepen de RATTEN naar boven. “Wij zijn
verdreven van onze woonplaats, omdat er geen eten meer is!” “Oh,” krasten de
RAVEN, “dat is ons ook overkomen. Al het voer is verdwenen!” De RAVEN
fladderden met hun vleugels. “Waar willen jullie naar toe? “ vroegen de RAVEN.
“Wij willen naar de stad”, antwoordden de RATTEN. “Dat kan niet”, vonden de
RAVEN, “ wij waren hier het eerst en wij vliegen heel snel. Wij durven te wedden
dat wij als eerste in de stad zijn”.
“Weten jullie wel hoe hard wij rennen?” vroegen de RATTEN aan de RAVEN.
“Weten jullie wel hoe snel wij vliegen?” vroegen de RAVEN aan de RATTEN.
Daar moesten zowel de RAVEN als de RATTEN even over nadenken.
“Dan doen jullie toch een wedstrijdje!” mompelde een uil in een andere boom.
Dat vonden de RATTEN en de RAVEN een goed idee. Wie als eerste in de stad zou
zijn, mocht in de stad gaan wonen.
En zo begon de wedstrijd. Eerst lagen de RAVEN voor, maar ze werden al snel
ingehaald door de RATTEN. Wat konden die RATTEN hard rennen op hun korte
pootjes! Ze renden hun longetjes uit hun lijf.
Nooit geweten dat RATTEN zo snel konden rennen!
En wie komt er als eerste aan in de stad? Natuurlijk zijn het die beestjes op hun
korte pootjes, de RATTEN!

WWW.PRUTSHUUS.NL

Voorbeeld verhaal met veel R- woorden

Het is lekker weer, gelukkig regent het niet. Ik hoor geritsel bij de schuur. Ik ga
kijken, ik schrik het zijn RATTEN. Ze hebben tussen de raken van de roos een nest
gemaakt. Ik ga raad vragen bij de buurvrouw want RATTEN horen niet bij mij in de
tuin. Terwijl ik naar de buurvrouw loop zie ik RAVEN over vliegen. De buurvrouw
is druk in de keuken ze maakt rabarber. Het ruikt lekker rauw vindt ik rabarber
zuur, maar gekookt met suiker erbij is erg lekker.
Binnen hoor ik een raar geluid. Het is voor mij een raadsel wat het is het lijken
wel RATTEN na wat zoeken, horen we dat het uit de radio komt, de radio is stuk
doe moet gerepareerd worden.
De buurvrouw heeft rode thee gezet. We gaan aan tafel zitten ik zie dat de randen
van het tafelkleed rafels heeft. Hij is oud verteld de buurvrouw, hij komt uit
Rusland. Ik kijk uit het raam en zie RAVEN de jonge radijsjes uit de tuin pikken
onder tussen vertel ik over de RATTEN bij de schuur helaas weet de buurvrouw
niks dat wordt toch iemand anders zoeken, ik ga weer naar huis, het is tijd om de
hond uit te laten
We lopen naar de rivier, er is veel geritsel tussen het riet er zitten veel RATTEN
tussen. In de lucht vliegen veel RAVEN. Door het mooie weer zijn ze nesten aan
het bouwen. De hond rent door het hoge gras. Hij zit achter de RATTEN aan . hij
probeert ze te vangen. Hij rent rondjes, hij vind het een leuk spel. Lans de rivier
zitten reigers ze proberen kikkers te vangen. In eens hoor ik veel lawaai de RAVEN
hebben ruzie. Ze willen allemaal het zelfde stukje brood hebben die iemand heeft
weggegooid. Het is eigenlijk wel een grappig gezicht die ruziënde RAVEN
We lopen rustig terug naar huis. De hond rent vrolijk mee. We vinden een bal. Ik
gooi het weg en hij haalt hem op. Ik schrik van de RATTEN die over het pad
rennen. Daar door gooi ik de bal verkeerd weg en komt tegen een raam. Dit geeft
veel lawaai waardoor er veel RAVEN opvliegen. Gelukkig is het raam nog heel.
Thuis is het om mijn ramen schoon te maken. Ik pak de ragebol om spinrag weg te
halen rond de ramen. bij de schuur zijn nog steeds de RATTEN en in een boom
bouwen de RAVEN een nest het is druk zo ik de tuin, met al die RATTEN en
RAVEN
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