Corona-memories: vind dezelfde kaartjes en vind er wat van.
Hoe heeft jouw gezin de #blijfthuis-periode beleefd? Kom erachter tijdens het spelen van dit gezellige spel.
Degene met het beste geheugen vraagt de anderen naar hun memories.
TIP: print dit uit op karton, plastificeer het papier of plak het op karton, zodat er stevige kaartjes ontstaan.
Spelregels:
Het spel wordt gespeeld naar het idee van
Memory.
Speel je met 3 personen of meer? Voeg dan de
drie kanskaarten toe, voordat je de kaarten husselt.
Hussel de kaarten, leg ze met de blanco kant
naar boven op tafel.
Om de beurt, met de klok mee, draait steeds een
speler twee kaarten om. Dit gebeurt zo, dat
iedereen ze ziet. Is het geen set, dan draai je de
kaartjes weer om. Je laat ze op dezelfde plek
liggen. Heb je wel een set te pakken? Stel dan de
vraag die hierop staat aan iemand*. Hierna gaat
de beurt door naar degene naast je.
De winnaar is degene die aan het einde van het
spel de meeste sets in zijn bezit heeft. De kanskaarten tellen hierin niet mee.
*Als je met 3 of meer personen speelt, dan mag
de vraag niet gesteld worden aan degene die de
laatste vraag beantwoord heeft.

Kanskaarten: kanskaarten zijn de uitzondering.
Wanneer je een kanskaart omdraait, hoef je niet
verder te zoeken naar een tweede kaart, maar
mag je direct de kaart in je bezit nemen.
Je kunt deze op ieder moment van het spel
inzetten. De kaart zet je in op het moment dat er
een vraag is gesteld. Zodra er antwoord is gegeven op een vraag, ben je te laat om je kanskaart
te gebruiken en wacht je op een volgende interessante vraag.
Tips: Probeer door te vragen, waarom iemand
iets vindt. Dit spel is vooral bedoeld om samen in
gesprek te komen over de afgelopen periode.
Wees creatief met de vraagstelling. Bijvoorbeeld
voor volwassenen: Thuisonderwijs wordt thuiswerken.
Als een vraag niet van toepassing is op jullie
situatie, sla deze dan over. Degene die het setje
heeft gevonden mag deze natuurlijk wel meetellen voor de winst.
Sluit eventueel het spel af met een eigen vraag
van iedere speler.

Print deze bladzijde en knip de plaatjes uit

Je moet kiezen:
Nog 6 maanden thuisonderwijs of
6 maanden van 9 tot 5 naar school.
Wat kies je en waarom?

Je moet kiezen:
Nog 6 maanden thuisonderwijs of
6 maanden van 9 tot 5 naar school.
Wat kies je en waarom?

Vind jij dat er grapjes gemaakt mogen
worden over corona?

Welk vak vond jij het vervelendst
om thuis te moeten doen?

Welk vak vond jij het vervelendst
om thuis te moeten doen?

Vind jij dat er grapjes gemaakt mogen
worden over corona?

Kun je iets noemen van
1,5 meter lang?

Kun je iets noemen van
1,5 meter lang?

Wat zijn de 3 grootste verschillen
tussen de tijd voor corona en nu?

Als je nu iemand van buiten je gezin een
knuffel mocht geven, wie zou dat zijn?

Als je nu iemand van buiten je gezin een
knuffel mocht geven, wie zou dat zijn?

Wat zijn de 3 grootste verschillen
tussen de tijd voor corona en nu?

Print deze bladzijde en knip de plaatjes uit

Stel je moet 5 dagen onderwijs volgen,
maar mag zelf je dagen verdelen tussen
thuis en op school.
Hoe zou jij de dagen verdelen?

Als je terugkijkt naar de tijd dat je
thuisonderwijs volgde,
waarop ben je dan het meest trots?

Als je terugkijkt naar de tijd dat je
thuisonderwijs volgde,
waarop ben je dan het meest trots?

Wat vond jij het allerstomste moment in
de weken waarop je thuis les had?

Wat vond jij het allerstomste moment in
de weken waarop je thuis les had?

Welk klasgenootje heb je het meest
gemist?

Welk klasgenootje heb je het meest
gemist?

Heb je naast je schoolwerk ook nog
andere leerzame spelletjes gedaan of
filmpjes gekeken? Wat was de leukste?

Zeg eens eerlijk:
waren in de weken dat je thuis zat de
regels in huis anders dan anders?

Zeg eens eerlijk:
waren in de weken dat je thuis zat de
regels in huis anders dan anders?

Heb je naast je schoolwerk ook nog
andere leerzame spelletjes gedaan of
filmpjes gekeken? Wat was de leukste?

Stel je moet 5 dagen onderwijs volgen,
maar mag zelf je dagen verdelen tussen
thuis en op school.
Hoe zou jij de dagen verdelen?

Print deze bladzijde en knip de plaatjes uit

Wat heb je echt helemaal niet
gemist van school?

Wat heb je echt helemaal niet
gemist van school?

Hoe vond je het dat je ouders/verzorgers
ook thuis moesten werken?

Wie geeft er beter les?
Mama/papa/verzorger of
de juf of meester?

Wie geeft er beter les?
Mama/papa/verzorger of
de juf of meester?

Hoe vond je het dat je ouders/verzorgers
ook thuis moesten werken?

Wie heb je het allerergst gemist tijdens
het thuis zitten?

Wie heb je het allerergst gemist tijdens
het thuis zitten?

Kun je twee leuke momenten noemen uit
de tijd dat je thuis was?

Zeg eens eerlijk:
heb jij vaker op een schermpje (telefoon,
tablet, gamen) gekeken dan je normaal
gesproken mocht?

Zeg eens eerlijk:
heb jij vaker op een schermpje (telefoon,
tablet, gamen) gekeken dan je normaal
gesproken mocht?

Kun je twee leuke momenten noemen uit
de tijd dat je thuis was?

Print deze bladzijde en knip de plaatjes uit

Hoe ga jij jezelf netjes aan iemand
voorstellen als je 1,5 meter afstand moet
houden?

Hoe ga jij jezelf netjes aan iemand
voorstellen als je 1,5 meter afstand moet
houden?

Wat heb je geleerd van de weken zonder
vermaak buitenshuis?

Ben je wel eens bang geweest voor
corona?

Ben je wel eens bang geweest voor
corona?

Wat heb je geleerd van de weken zonder
vermaak buitenshuis?

Als alle regels opgeheven zijn, wat ga je
dan als eerste doen?

Als alle regels opgeheven zijn, wat ga je
dan als eerste doen?

Wat vond jij fijn aan de tijd dat je niet naar
school kon?

Door de maatregelen kon je niet sporten
en op stap, hierdoor werd het leven wat
minder gehaast.
Hoe vond je dat?

Door de maatregelen kon je niet sporten
en op stap, hierdoor werd het leven wat
minder gehaast.
Hoe vond je dat?

Wat vond jij fijn aan de tijd dat je niet naar
school kon?

Print deze bladzijde en knip de plaatjes uit

Zijn er dingen die je anders bent gaan
doen door de maatregelen, die je eigenlijk
wel zo zou willen blijven doen?

Zijn er dingen die je anders bent gaan
doen door de maatregelen, die je eigenlijk
wel zo zou willen blijven doen?

Wat vond je van de sfeer
in huis tijdens corona?

Waar had je je enorm op verheugd, dat
niet doorgaat of door is gegaan door de
maatregelen?

Waar had je je enorm op verheugd, dat
niet doorgaat of door is gegaan door de
maatregelen?

Wat vond je van de sfeer
in huis tijdens corona?

Welk uitstapje heb je het meest gemist?

Welk uitstapje heb je het meest gemist?

Heb je een andere band met je broers/zussen gekregen door het thuis blijven?

Wat heb je in de tijd dat je niet mocht
sporten, gedaan om toch lekker te
bewegen?

Wat heb je in de tijd dat je niet mocht
sporten, gedaan om toch lekker te
bewegen?

Heb je een andere band met je broers/zussen gekregen door het thuis blijven?

Corona-memories: vind dezelfde kaartjes en vind er wat van.

Kanskaart

Kanskaart

Kanskaart

Bewaar deze kaart: je mag hem inzetten
bij een vraag, waarop je graag van
iedereen het antwoord hoort.

Bewaar deze kaart: je mag hem inzetten
wanneer je een vraag krijgt, die je niet wilt
beantwoorden. De vraag vervalt hiermee.

Bewaar deze kaart: wanneer je deze
kaart inzet, moet degene die de vraag
stelt, de vraag zelf beantwoorden.

