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Reactiespel winter 
 

1. Wanneer de juf/meester ‘start’ zegt……. 
 

Ga jij staan en zegt: ‘Zullen wij 
een sneeuwpop maken?’ 

2. Wanneer iemand zegt: ‘Zullen wij een 
sneeuwpop maken?’ 

 
Sta jij op, loopt naar het bord en 

tekent hier een sneeuwpop. 
3. Wanneer iemand een sneeuwpop op het 

bord tekent…… 
 

Zeg jij: ‘of gaan fietsen door de 
hal?’ 

4. Wanneer iemand zegt ‘of gaan fietsen 
door de hal?’ 

 
Zeg jij: ‘Nee, geen Frozen!’ 

5. Wanneer iemand zegt ‘Nee, geen 
Frozen!’ 

 
Dan zeg jij: ‘Liever niet, want 

dan krijgen we een 
sneeuwstorm in de zomer’ 

6. Wanneer iemand zegt ‘Liever niet, want 
dan krijgen we een sneeuwstorm in de 

zomer’ 
 

Doe jij de lamp uit. 

7. Wanneer iemand de lamp uitdoet…. 
 

Zet jij een raam open 

8. Wanneer iemand een raam open zet…. 
 

Doe jij dit raam dicht. 
9. Wanneer iemand een raam dicht doet…. 

 
Zeg jij: ‘We stoken niet voor de 

buren!’ 

10. Wanneer iemand zegt ‘We stoken niet 
voor de buren!’ 

 
Zeg jij: ‘En ik wil het niet koud 

krijgen! 
11. Wanneer iemand zegt ‘En ik wil het niet 

koud krijgen’ ……. 
 

Doe jij de deur open. 

12. Wanneer iemand de deur open doet…. 
 

Pak jij je jas uit de gang en doet 
deze aan 

13. Wanneer iemand zijn jas pakt uit de gang 
en deze aandoet…. 

 
Doe jij de deur dicht 

14. Wanneer iemand de deur dicht doet…. 
 

Spring je op en neer om warm te 
worden 

15. Wanneer iemand op en neer springt om 
warm te worden 

 
Wrijf jij in je handen 

16. Wanneer iemand in zijn handen wrijft…. 
 

Teken jij een handschoen op het 
bord 

17. Wanneer iemand een handschoen op het 
bord tekent…. 

 
Vraag jij ‘Heeft iemand mijn 

sjaal gezien?’ 

18. Wanneer iemand vraagt ‘Heeft iemand 
mijn sjaal gezien?’ 

 
Teken jij een sjaal op het bord. 
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19. Wanneer iemand een sjaal op het bord 
tekent… 

 
Zeg jij: ‘Misschien komt er dit 
jaar wel een schaatswedstrijd 

op natuurijs.’ 

20. Wanneer iemand zegt: ‘Misschien komt er 
dit jaar wel een schaatswedstrijd op 

natuurijs.’ 
 

Dan sta jij op en doe je alsof je 
een rondje door de klas schaatst. 

21. Wanneer iemand een rondje door de klas 
schaatst…. 

 
Sta je op en schaats je achter 

deze leerling aan. 

22. Wanneer er twee kinderen achter elkaar 
aan schaatsen in de klas… 

 
Sta je op en roep je ‘Koek en 

Zopie’ 
23. Wanneer iemand roept: ‘Koek en 

Zopie’….. 
 

Sta jij op en zegt: ‘Ik lust wel 
een lekker kopje warme 

chocomel’ 

24. Wanneer iemand zegt: ‘Ik lust wel een 
lekker kopje warme chocomel’ 

 
Zeg jij: ‘Met slagroom!’ 

25. Wanneer iemand zegt ‘Met slagroom’ 
 

Dan zeg jij: ‘of een kop 
erwtensoep’ 

26. Wanneer iemand zegt ‘of een kop 
erwtensoep’ 

 
Dan zeg jij: ‘Ik ga liever skiën’ 

27. Wanneer iemand zegt ‘Ik ga liever skiën’ 
 

Dan zeg jij: ‘of een sneeuwpop 
maken’ 

28. Wanneer iemand zegt: ‘of een sneeuwpop 
maken’ 

 
Sta jij op, loopt naar het bord en 

tekent hier een sneeuwpop 
naast de sneeuwpop die er al 

staat. 
29. Wanneer er twee sneeuwpoppen op het 

bord getekend zijn….. 
 

Dan zeg jij: ‘Ik wil graag spelen 
in de sneeuw’ 

 
 

30. Wanneer iemand zegt ‘Ik wil graag spelen 
in de sneeuw’ 

 
Dan doe jij alsof je een 

sneeuwbal gooit. 

31. Wanneer iemand doet alsof hij een 
sneeuwbal gooit…. 

 
 

Dan zeg jij: ‘Een 
sneeuwballengevecht’ en doe 

je alsof je een sneeuwbal 
teruggooit. 

32. Wanneer iemand zegt ‘Een 
sneeuwballengevecht’ 

 
Dan schrijf jij EINDE op het bord. 

 


