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Hoe speel je het spel?
Benodigdheden:
- dobbelsteen
- pionnen
- twee deelnemers (of meer)
Speluitleg
Je kunt het spel met twee of meer spelers spelen, in het tafelgroepje.
De kinderen dobbelen om de beurt en zetten hun pion verder op het aantal
gegooide ogen.
Bij elk cijfer hoort een vraag, die de kinderen aan elkaar stellen. Soms moeten
beide spelers iets doen.
Alle spelers komen dus per vraag aan de beurt om te vertellen. Je kunt er ook
voor kiezen om één kind per vraag te laten vertellen.
Als één kind bij de finish komt, is het spel afgelopen. Natuurlijk kan het spel
meerdere keren achter elkaar gespeeld worden, zodat alle vragen aan bod
komen.

Vragen
17. Noem drie titels die met een D beginnen
1. Wat is je lievelingsboek?
18. Sla een beurt over
2. Wie is je favoriete boekpersonage?
19. Noem zoveel mogelijk boeken van je
3. Wat is je lievelingsmuziek?
favoriete illustrator
4. Pak je lievelingsboek uit de klas.
20. Lees om de beurt een zin uit een boek
5. Pak het boek met de mooiste kaft.
21. Lees een stukje uit je lievelingsboek voor
6. Wie is je favoriete illustrator?
22. Lees een stukje met een gekke stem voor
7. Welke boekverfilmingen ken je?
23. Lees een stukje voor uit een boek dat je nog
8. Welke boekverfilming vind je het leukste?
niet kent
9. Lees een willekeurige bladzijde voor
24. Pak zomaar een boek
10. Lees je favoriete hoofdstuk voor
25. Vertel iets over de kaft van een boek, wat zie
11. Gooi nog een keer
je?
12. Noem zoveel mogelijk boeken van je
26. Lees allemaal een willekeurige zin uit een
favoriete schrijver
boek voor
13. Lees of draag je lievelingsgedicht voor
27. Stel vijf vragen op over je lievelingsboek
14. Lees de achterflap van een willekeurig
28. Beantwoord een vraag over een boek die de
boek
ander verzint
15. Pak zo snel mogelijk een boek dat je nog
29. Welk boek lees je thuis?
niet kent
30. Waaruit lezen je ouders/verzorgers voor?
16. Waarom vind je lezen leuk?
31. Wat wil je zelf nog vertellen over lezen?

