Levend ganzenbord
Benodigdheden:
Krijt, dobbelsteen, dropveters, ballonnen, springtouw, WC-rollen, bierviltjes, papieren en pionnen.

Voorbereiding:
Er wordt een ganzenbord getekend op de vloer met krijt. Nummers 1-63. Aan diverse nummers zijn opdrachten
verbonden.

Uitvoering:
De groep wordt verdeeld in 4 groepjes. Een persoon uit ieder groepje is “pion”, hij/zij loopt naar de vakjes toe en voert
eventueel de opdrachten uit. Heb je de opdracht goed, mag je een plaats vooruit. Bij het gooien van 3 of 6 met de
dobbelsteen wordt de “pion” omgewisseld met iemand anders van de groep.

Opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn:
Nr. 2

Ga door naar nummer 18.

Nr. 4

Zeg het alfabet achterstevoren op. (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba)

Nr. 5

Sla een beurt over.

Nr. 6 Duelleer met de groep van de pion die voor of achter je staat: Beide groepen stellen zich op alfabetische volgorde
van achternaam op. De groep die als eerste is mag 10 stappen vooruit.
Nr. 9

Fluit een liedje naar eigen keuze. 1 stap vooruit.

Nr. 13 3 stappen achteruit.
Nr. 14 Wissel een kledingstuk met degene die voor je staat. Als je de voorste bent wordt de
opdracht uitgevoerd met degene die achter je staat.
Nr. 17 Iedereen uit je groep blaast een ballon op tot ie knapt, wie het eerste is wordt “pion”.
Nr. 20 Sla een beurt over.
Nr. 22 Beeld een zelfbedacht spreekwoord uit. Raad je groep het binnen een minuut mag je 5 stappen vooruit.
Nr. 25 Je kiest iemand uit je groep, beiden krijgen 2 bierviltjes. Wie ‘m het verst gooit is “pion”.
Nr. 28 Ga 10 stappen achteruit.
Nr. 31 Vertel een verhaal van 2 minuten zonder ehh te zeggen. 2 stappen vooruit.
Nr. 34 Iedereen van jullie groepje krijgt een dropveter. Degene die ‘m het eerst zonder handen in de mond heeft gewerkt
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wisselt zijn plek met de “pion”.
Nr. 36 Los het volgende raadsel op. Kan je het alleen mag je 10 stappen vooruit, heb je hulp van de groep nodig, dan
mag je 5 stappen vooruit.
Nr. 39 Ga 6 stappen vooruit.
Nr. 40 Kies iemand uit de groep en ga tegen de muur zitten als stoel. Diegene die het het langste volhoud zonder
bewegen mag iemand uit de groep aanwijzen die “pion” wordt.
Nr. 43 Doe een van de leiding na. Wees origineel, je mag 10 stappen vooruit.
Nr. 44 Je moet 20 keer opdrukken, 3 stappen vooruit.
Nr. 46 Jouw team en het team van de voorste pion krijgt een wc rolletje. Maak als groep bij een groepsgenoot een mooie
hoofdtooi. Als jouw team wint wissel je van plek met de voorste, als het andere team wint mag die 2 plaatsen vooruit.
Nr. 50 Sla een beurt over.
Nr. 51 40 keer touwtje springen.
Nr. 55 Zoek iemand uit de groep en zing samen een liedje.
Leeftijd: 12-16
Type: Spel - actief, Groepsspelen buiten
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