SINTERKLAAS IS JARIG!
Voorbereiding spel

1. Druk het spelbord af

2. Schrijf de opdrachten op een briefje en steek ze in een envelop. Nummer de
eneveloppen en verstop ze in heel het huis.

3. Leg alvast volgende dingen klaar: 

- pen en papier (1)

- chronometer/smartphone (3)

- bol wol of lang touw en zakje rijst (4)

- memoryspel (5)

- jute zak of boodschappentas en heel veel knuffels (6)

- wc papier (7)

- lego, duplo, playmobil, blokken, ... (8)

- ipad, smartphone, laptop of tv met het filmpje van de Pieten Macarena (9)

 




Opdrachten

1. De Sint moet mooi kunnen schrijven voor in zijn grote namenboek. Schrijf jouw
naam zo mooi mogelijk. Kan jij deze ook van achter naar voor schrijven? 

2. Weet jij hoe het paard van Sinterklaas heet? Klim op elkaars rug en doe een ritje
door heel het huis.

3. Zwarte piet moet een heel goed evenwicht hebben om op de daken te lopen.
Probeer zo lang mogelijk op één been te staan. Neem de chronometer erbij!
Hoelang lukt dit bij jou?

4. Nog een extra evenwichtsoefening... Leg een pakje rijst op jouw hoofd en loop
over een touw. Kan jij dit zonder dat het zakje van jouw hoofd valt?

5. De Sint en zijn pieten moeten een goed geheugen hebben. Ga naar de gang van
het huis en leg de kaartjes van het memoryspel op de grond, met het prentje naar
beneden. Aan de andere kant van de gang gaan jullie staan (= pietenteam). De
eerste piet mag naar de kaartjes lopen en 2 kaartjes omdraaien. Zijn dit dezelfde?
Dan mag de piet deze meenemen naar zijn team. Zijn het verschillende kaartjes?
Dan moet hij/zij deze terugleggen. Loop terug naar jouw team en geef een high five
aan de volgende piet. Doe dit tot alle kaartjes op zijn.
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6. In de speelgoedfabriek van de Sint wordt er hard gewerkt. Alle pieten maken daar
de zakken voor elk kindje klaar, maar om dat tot een goed einde te kunnen brengen
moeten ze heel goed kunnen gooien en mikken. Haal er alvast een jute zak of
boodschappentas bij en al jouw knuffels. Mama of papa nemen de zak vast en de
kleine Pieten proberen de knuffels in de zak te gooien. Hoeveel knuffels heb jij erin
gegooid?

7. Al die pakjes moeten natuurlijk ook door de schoorsteen geraken. Maak
verschillende torentjes met toiletpapier en probeer ze omver te gooien met een
rijstzakje. 

8. Sommige pieten zijn echte speelvogels. Zij testen het speelgoed uit om te kijken
of het wel leuk is en goed werkt. Kan jij een stoomboot maken met bouwblokken?
Haal al jouw duplo, lego, playmobil, ... uit de kast!

9. Op 6 december is Sinterklaas jarig en vieren we groot feest. Kan jij de
Pietenmacarena dansen en enkele sintliedjes uit volle borst zingen?

10. Wauw... jullie zijn al aan de laatste opdracht gekomen! Bak samen met het hele
gezin lekkere koekjes of speculaas. Geen zin om de keuken vuil te maken? Geef
elkaar dan een zalige ‘koekjesmassage’ op de rug:

- kneed het deeg heel zachtjes (knijp zachtjes)

- rol de deeg plat (strijk jouw handen van boven naar beneden)

- duw de bakfiguurtjes in het deeg (maak kleine tekeningetjes)

- versier de koekjes (duw zachtjes met 1 vinger over heel de rug)

- steek de koekjes in de oger (maak een grote spiraal)

- eet het koekje op (geef elkaar een dikke knuffel)

 





Veel plezier!
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