Weg met de
Corona monsters!

Nodig:
1 speelbord
1 dobbelsteen
1 monster per persoon
Spelregels:
-

Zet de spelers op een rij: de kortste speler mag beginnen, daarna de
volgende kortste, enz.
Iedereen begint direct op Start.
Gooi met 1 dobbelsteen en verplaats je monster het aantal ogen dat je
gooide.
Een roze omrand vak is een opdracht. Deze staan op het volgende blad.
Kom je door de opdracht op een ander roze omrand vak, dan telt dat niet.
Je mag met meerdere spelers op 1 vak staan.
Sta je in de buurt van de finish en gooi je teveel ogen, dan tel je vanaf de
finish weer terug.
Wie het eerst op 59 Finish komt, heeft gewonnen.

Opdrachten:
1: Je bent helemaal gezond! Spring naar 5!
7: Je niest af en toe. Voorzichtig aan doen! Ga terug naar 5.
10: Thuisquarantaine! Sla een beurt over.
13: Hoera, je mag weer naar school! Spring naar nr. 20!
16: Het is lekker weer. Je maakt een flinke wandeling. Gooi nog een keer, zoveel
“kilometer” loop je verder.
19: Oh oh, twee personen hebben elkaar besmet! Ruil van plek met wie vóór je op
het spelbord staat.
22: Je neemt goede hygiënemaatregelen. Dat is goed.
Gooi nog een keer: je mag 1 extra plaats verder.
25: Samen staan we sterk! Iedereen mag 1 plaats naar voren.
28: Je gezonde soep hielp niet… Je moet naar het ziekenhuis. Ga terug naar 20.
31: Jullie hielden met zijn allen een illegaal feestje en nu zijn jullie allemaal
besmet! Ga allemaal 1 plaats terug op het spelbord.
34: Je doet een goede daad. Je brengt een doos mondkapjes naar de verpleging
in het verzorgingstehuis. Ruil van plek met de laatste speler op het bord
(richting Start).
40: Je bent positief getest op het virus: ga terug naar 14.
46: Je nieste in je handen in plaats van in je elleboog! Gooi en ga zoveel plaatsen
terug om je handen grondig te wassen!
49: In de supermarkt lukt het maar niet om door te lopen: jij houdt je netjes aan
de 1,5 m afstand, maar anderen niet, je kunt er niet langs. Dat is balen! Je moet
1 beurt lang wachten… (1 beurt overslaan). Het is niet eerlijk!
55: Je mag weer naar buiten, of naar een club. Maar er gelden nog wel speciale
regels. Gooi en je mag 1 stap minder ver naar voren dan het aantal ogen dat je
gooide.
59: Finish! Je doet uitstekend je best om de coronamonsters de baas te blijven!
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Maak je eigen monster spel:
Nodig:
Papier
Pen / stift / potlood
Dobbelsteen
Eventueel: Materialen om monstertjes te maken
Hoe doe je het:
- Bedenk hoe je spelbord er uit moet zien: bv net als Ganzenbord, of net als
Slangen en ladders, of …. Je mag ook iets heel nieuws bedenken!
- Bedenk hoeveel nummers je op je spelbord wilt.
- Teken het spelbord. Je kunt het zo vaak over doen als je wilt, totdat het
precies zo is als jij goed vindt.
Of koop bij de Kringloopwinkel een oud spel en beplak daarvan het
spelbord.
- Teken de startplek en nummer elk vakje tot de finish.
- Schrijf op een ander vel vanaf Start de getallen op van die vakjes, waar jij
een opdracht aan wilt geven. B.v. om de vier vakjes is er weer een
opdracht.
- Bedenk nu wat de opdracht is, b.v. extra gooien, beurt overslaan, van plek
wisselen, enz. Schrijf die opdracht bij het nummer op je lijst.
- Bedenk nu een leuke omschrijving bij elke opdracht. Nu maak je er een
echt fantasiespel van!
- Maak monstertjes als pionnen. Maar je kunt natuurlijk ook allerlei andere
voorwerpen of poppetjes gebruiken als pionnen. B.v. playmobil poppetjes,
plastic diertjes, gekleurde kralen, enz..

