Xtra Reactie spel
Misschien weet je wel wat een reactiespel is omdat je dat wel eens in je klas hebt gedaan. Je kunt
natuurlijk ook zelf een reactiespel maken. Dat spel moet je dan wel met meerdere mensen uitvoeren.
Dat kan met je ouders/verzorgers/broers/zussen/huisgenoten. Omdat je niet met zoveel mensen in
één huis woont, krijgt iedereen dan meerdere kaartjes.
Op deze site staan voorbeelden van reactiespellen: https://www.jufstuff.nl/2014/05/reactiespel.html
Wat heb je nodig:
1.
2.
3.
4.

Het uitgeprinte werkblad;
Pen/potlood;
Schaar;
Mensen om het spel te spelen.

Wat moet je doen:
Je begint bij kaartje 1, bijvoorbeeld met op te schrijven: Ik blijf thuis. Dat is het eerste wat gezegd wordt
en dus het startsein voor het beginnen van het spel. Daarna schrijf je op de volgende kaartjes iets wat
gezegd of gedaan moet worden. Op de laatste kaart schrijf je iets zodat duidelijk is dat het spel
afgelopen is. Je kunt natuurlijk zelf bepalen met hoeveel kaartjes je het spel wilt spelen.
Veel plezier!
1.

2.
Ik blijf thuis!

3.

Als iemand zegt “Ik blijf thuis”, ga jij
met de armen over elkaar op een stoel
zitten.
4.

Als iemand met de armen over elkaar
op een stoel gaat zitten, roep jij: “Ik
verveel me zo!”

5.

Als iemand roept: “Ik verveel me zo!”
zeg jij:
“Ik helemaal niet!”

6.
Als iemand zegt: “Ik helemaal niet!”
begin jij heel hard te lachen.

7.

Als iemand heel hard begint te lachen,
zeg jij: “Zullen we een spelletje spelen?”

8.
Als iemand zegt: “Zullen we een
spelletje spelen?” loop jij naar de kast
en pakt een spelletje.

Als iemand een spelletje uit de kast
heeft gepakt, zeg jij: “Wat een goed
idee, laten we snel beginnen.”
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