Jaarthema-activiteit 2018-2019
Door dik en dun
Eén tegen allen
Inleiding
Doelgroep
-9

Locatie
In en rond het lokaal

Doel van het spel
De leden werken samen om zo een lijst af te werken waarop groepsbindende opdrachten staan.

Duur
2-3 uur

Aantal begeleiders
Minstens 2

Aantal deelnemers
Minstens 10

Materiaallijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoelen (aantal leden -1)
(Gekke) haarrekwisieten
Papier
Balpennen
Kleurpotloden
Wc-papier
2 eitjes
Krant
2 stokjes voor iedereen

Spelverloop
Klaarzetten en voorbereiden
Voorzie het nodige materiaal voor de opdrachten en pas het aantal opdrachten aan afhankelijk van de
grootte van de groep.
Maak een overzicht met alle opdrachten zodat ze duidelijk zichtbaar ophangen en ze kunnen afgevinkt
worden als ze uitgevoerd werden.
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Speluitleg
De groep krijgt de opdracht om doorheen de activiteit een lijst van opdrachten te volbrengen. Lukt hen
dit binnen de afgesproken tijd, dan krijgen ze een Door dik en dun-gadget.
Leg uit dat de opdrachten enkel kunnen volbracht worden als iedereen goed samenwerkt en iedereen
zijn talenten gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht.
Doorheen het spel is er ook een rode draad:
Zorg dat iedereen het refrein van het KLJ-lied kent tegen het einde van de activiteit en zing dit dan
samen uit volle borst.

Verloop van het spel
Opdrachten:
 Stap het terrein rond op stoelen zonder de grond te raken. Iedereen krijgt een stoel, maar er is
echter 1 stoel te weinig.
 Geef iedereen een gek kapsel.
 Trek een leuke groepsfoto EN een gekke groepsfoto.
 Verzin voor iedereen een compliment en vraag aan de leiding om dit op te schrijven.
 Maak een (mooie) tekening van de hele groep.
 Maak een klerenketting van minstens 10 meter.
 Loop met z’n allen in olifantenpas gedurende 250 meter.
 Pak iemand helemaal in met wc-papier zodat hij/zij een mummie wordt.
 Zoek 5 insecten en laat deze aan de leiding zien.
 Zorg dat heel de groep samen 30 seconden lang op 1 been kan staan. Als 1 iemand valt moet
heel de groep opnieuw beginnen.
 Zorg dat iedereen gedurende 2 minuten stil is. Je mag wel verder doen aan de andere
opdrachtjes.
 Zorg ervoor dat de 2 eitjes die jullie kregen niet breken.
 Ga allemaal op een rij stoelen staan. Ga nu van jong naar oud staan zonder de grond te
raken.
 Ga met zo veel mogelijk leden op een open krant staan.
 Doe Chinees transport met alle leden van de groep: geef met twee stokjes een papiertje door
in een kring. Als het valt, moet je opnieuw beginnen.

Speleinde
Als de leden alle spelletjes die op de lijst staan tot een goed einde brachten, krijgt ieder lid een gadget
dat te maken heeft met het jaarthema.
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