GEKLEURDE FLESSENSPEL
Doelgroep:
6 tot 12
Duur:
60 minuten
Veiligheid:
Deze spellen mogen, in familieverband of kinderen tot en met
12 jaar, zonder zorgen gespeeld worden! Ben je ouder dan 12 en wil je met je
buur-tenten spelen? Zorg dan voor de 1,5 meter afstand.
Benodigdheden:

- Flessen
- Gekleurde kaartjes
- Water

Voorbereidingen: Verdeel de kinderen in groepjes.
De bedoeling:
Zo snel mogelijk je fles vol water krijgen.
Stap 1:
Ieder team heeft 2 flessen in zijn kleur. Éen fles van je team wordt
verstopt en de andere fles staat samen met de andere flessen van andere teams
op een rijtje.
Stap 2:
Iedere speler krijgt één kleur (bijvoorbeeld allemaal geel) en een
kaartje van die kleur. Per groep krijg je ook een fles in die kleur.
Stap 3:
Je probeert een andere speler van een ander groepje aan te tikken.
Dan speel je steen-papier-schaar of een ander klein gekozen spelletje. Wie wint
krijgt van de andere speler een kaartje. Ook als je geen kaartjes meer hebt mag
je een ander aantikken! Alleen dan kan je natuurlijk geen kaartje teruggeven als
je verliest.
Stap 4:
Wanneer je van elke kleur een kaartje hebt, kan je achter het water
aan! Dan mag ook niemand jou meer aantikken.
Stap 5:
Als je achter het water aangaat dan moet je natuurlijk eerst je fles
vinden anders weet je niet waar je naar toe moet.
(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!)

Stap 6:
Heb je je fles gevonden? Dan neem je water van de gevonden fles
in je mond en loopt zo vlug mogelijk naar de plek waar jullie fles staat.
Stap 7:
Je mag elkaar ook aan het lachen maken door grapjes te vertellen
of gekke bekken te trekken!
Stap 8:
spel!

De groep waarvan de fles het meest gevuld is, is de winnaar van het

Veel spetterplezier!

