
     Spelregels      

1. Spelbegin  
➢ Maak groepjes van 2 leerlingen.  

➢ Per bord spelen er 4 groepjes  

➢ Kies per groepje een pion kleur en fruitkaart 

➢ Plaats je gekozen pion in het midden van het spelbord  

➢ De jongste speler mag beginnen, daarna volg je de richting van de klok 

 

2. Tijdens het spel  
➢ Elke kleur staat voor een bepaalde soort vraag.  

• Rood: een doe opdracht  

• Geel: een gok vraag  

• Roze: een meerkeuze vraag  

• Groen: een open vraag  

• Wit: Gooi nog een keer  

➢ De groep die rechts van de spelende groep zit, leest de vraag voor.  

➢ Voer de opdrachten zo goed mogelijk uit.  

• Doe-opdrachten: Zorg dat de stappen correct zijn uitgevoerd, pas als de constructie 

werkt of je een juiste conclusie kan trekken verdien je je punt.  

• Gok vraag: Iedereen mag mee spelen. De groep die het dichtste bij zit krijgt het punt. 

(Bij deze vraag is de persoon die de vraag leest uitgesloten van antwoorden, 

natuurlijk mag zijn/ haar partner nog wel antwoorden)  

• Meerkeuze: Het eerste antwoord dat ze zeggen is juist of fout. Je krijgt maar 1 kans.  

• Open vragen: beantwoord de vraag zo correct en volledig mogelijk.  

➢ Was na elke doe- opdracht je handen. Zo houden we het spelbord en de kaartjes schoon.  

➢ Trek je een kaartje waarvan de vraag of opdracht al geweest is of waar dat de kleur niet op 

staat?  Dan heb je pech en moet je een beurt overslaan. 

➢ Trek je een kaartje waar dat een verwijzing staat naar een QR-code dan scan je deze en 

bekijk je de informatie of prent.  

 

3. De winnaar  
➢ De eerste groep die 1 rood, 1 roze, 2 groene en 2 gele vlakjes heeft verzameld is de winnaar. 

➢ Merk je dat op de andere spelborden nog spellen bezig zijn, ga je verder voor plaats 2 -3 etc.  

 

4. QR- codes  
Bij sommige vragen staat de verwijzing “(Zie QR-code)”. Hieronder vind je per vraag een QR-code met 

verduidelijking.  Je kan ook een infofiche aan de leerkracht vragen als de QR-code niet werkt.  

1. Hoeveel is het kunstwerk “comedian” van Maurizo Cattelan waard? 

 

 



 

2. Welke fruitsoort is het duurste?  

a) Yubari- cantaloupe                      b) Gele frambozen                      c) Drakenfruit  

 

 

 

3. Stappenplan: Citroenbatterij. 

 

 

 

 

4. Stappenplan: De ballon en de mandarijn. 

 

 

 

 

 

5. Stappenplan: Het zinken of drijven van een mandarijn. 

   

 

 

 

6. Hoe open je een banaan het beste?  

 

 

 

 

 

 


