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2. Benoem iets waar je dankbaar voor bent
7. Spring een halve minuut snel op 1 been
11. Eet een half stuk fruit
14. Drink een half glas water
16. Loop op handen en voeten zo snel mogelijk door de kamer
20. Plaats je rug tegen een muur en buig je benen alsof je op een
denkbeeldige stoel zit. Houdt deze oefening 1 minuut vol.
26. Benoem de schijf van 5 of zoek hem op
28. Geef je medespeler een compliment
31. Druk 10 keer op
36. Maak reuzenstappen door de kamer met je armen omhoog
38. Noem 5 gezonde tussendoortjes
41. Sta met twee benen wijd uit elkaar en adem diep in en uit. Hoe
voel je je?
44. Maak 20 kikkersprongen
49. Eet een half stuk fruit
50. Ga op een stoel staan en roep hard:'Ik mag er zijn!' 
52. Ga als kruiwagen op handen staan, de ander loopt 1 minuut met
je rond
54. Benoem iets waar je trots op bent
58. Zoek een trap op en ren 50 
treden op en neer
61. Spring een halve minuut snel op één 
been, spring vervolgens een halve minuut 
op je andere been.       

= Sla een beurt over

Voor 2 spelers of meer. Gooi om de
beurt met de dobbelsteen. Degene die
het hoogste aantal ogen gooit mag
beginnen. Met de pion loop je het aantal
ogen dat je hebt gegooid. Als je op een
vakje komt met een symbool of cijfer
dan voer je de opdracht uit die erbij
hoort. Pas als je de opdracht goed hebt
uitgevoerd mag je verder. Degene die
als eerste op nr 61 komt is de
winnaar! Om te winnen moet je het
juiste aantal ogen gooien. Gooi je teveel
ogen, dan moet je vanaf nr 61
terugtellen. Succes!
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= Gooi nog eens= Ga 3 plaatsen terug

Nodig
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Spelopdrachten

Zet hem opKanjers!


