Ganzenbord opdrachten TOP-Recreatie

vakje 5

Tijd om de spullen in te pakken! We spelen ‘ik ga op vakantie
en neem mee…’ de speler die als eerste af is moet 1 beurt
overslaan

Mama is thuis de zwemkleding van iedereen vergeten, ga
terug naar start

vakje 9

vakje 6

Je hebt het voetbaltoernooi gewonnen! Laat je beste
overwinningspose zien

Je mag laat opblijven om naar de grote show te kijken, sla 1
beurt over om lekker uit te slapen

vakje 12

Oh nee, je hebt een valse bingo! Zing een liedje

vakje 14
Je bent eerste geworden met de playbackshow, ga vooruit
naar het vakje met de trofee

vakje 19

Je schrikt van een heel eng spook tijdens de spooktocht!
Doe een monster na om het spook bang te maken

Je hebt een TOP vakantie, gooi nog een keer!

vakje 23

vakje 18

vakje 20

Spelletjes tijd! We spelen ‘steen, papier, schaar’! De persoon
die heeft gegooid mag kiezen tegen wie hij of zij wil spelen.
Wint de persoon die heeft gegooid? Dan mag je je pion
omwisselen met de verliezer? Verliest de persoon die heeft
gegooid? Dan moet hij of zij 1 beurt overslaan

vakje 27

Het is tijd om de afwas te doen, hier heb je geen zin in! Gooi
nog een keer met de dobbelsteen, gooi jij een even getal (2,
4 of 6) hoef je de afwas niet te doen en mag je het aantal
gegooide ogen vooruit. Gooi je een oneven getal (1, 3 of 5)
moet je de afwas doen en moet je het aantal gegooide ogen
achteruit

Je bent je handdoek vergeten mee te nemen naar de douche
in het toiletgebouw. Je moet wachten tot iemand je handdoek
komt brengen. Blijf in dit vakje staan tot er iemand anders
bijkomt. De speler die er als eerste stond mag dan weg. Als jij
als laatste bent, dus iedereen is je voorbij, dan mag je 1 stap
naar achteren doen. En de volgende beurt gewoon verder
spelen

vakje 36

vakje 32

Tijdens de ochtendgymastiek val je en bezeer je, je knie, ga
terug naar vakje 28 om een pleister te halen bij de caravan

Je bent je bandje voor het zwembad kwijt, we spelen ‘ik zie
ik zie wat jij niet ziet’ de persoon die heeft gegooid is de
spelleider. De persoon die het raad mag 1 stap vooruit

vakje 38

Je hebt een TOP vakantie, gooi nog een keer!

vakje 40
Je doet een bommetje in het zwembad waar het niet mag,
doe 2 stappen terug

vakje 47

vakje 45

Yes! Het is weer tijd voor de minidisco!
Laat je favoriete dance move zien

Jij hebt de mooiste geschminkte snoet op de camping.
Alle andere spelers moeten je een complimentje geven

vakje 50

Jouw beste campingvriendje gaat naar huis,
blijf op dit vakje staan tot er een nieuw vriendje is

vakje 52

Tijdens het knutselen is er verf op je nieuwe broek gekomen.
Sla 1 beurt over om je te verstoppen in de knutselclub zodat
je moeder er niet achter komt

vakje 58

vakje 54

Je hebt een leuk boek meegenomen op vakantie.
Zeg het alfabet van achter naar voor op. Lukt dit in 1 keer?
Ga dan 5 stappen vooruit

Je moet mee met je ouders boodschappen doen, ga terug
naar het vakje met het winkelwagentje

vakje 59

Benodigdheden:

• een speelbord
• twee dobbelstenen
• pionnen van verschillende kleuren

Spelregels

De bedoeling van het spel is om als eerste op hokje 63 uit te komen. Elke
speler mag per beurt met de dobbelstenen gooien en de pion zoveel hokjes
verplaatsen als er ogen gegooid worden.
Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63
weer teruglopen. Het is dan mogelijk dat de speler op het hokje 58 of 52
terechtkomt. Komt de speler bij het terugtellen op een hokje met een gans,
dan telt de speler het gegooide aantal ogen terug.

