VOEDSELBOS PICTIONARY
Brrr, het is koud! Vind je het
veel te koud om lang buiten
te zijn? Speel dan samen
met iemand anders een
spelletje voedselbos
pictionary.

Stap 1:

Pictionary is een spel waarbij je een woord tekent en
iemand anders moeten raden wat het is. Om te beginnen ga
je hiervoor opdrachtkaartjes maken. Op deze kaartjes schrijf
je bij stap 2 de woorden die je tijdens het spel gaat tekenen.
Knip 20 kaartjes van ongeveer 5 bij 10 centimeter uit.

Stap 2:

Wat h e b je n odig?

- pa pi er\\\
- pe n
- potlood
- scha a r
wat ch
- z a n dlope r of stlop
- evt. ee n lin ea a

Als je een stapel kaartjes hebt uitgeknipt ga je de
opdrachten verzinnen. Welke dingen uit het voedselbos
gaan jullie straks tekenen? Dit kunnen planten, dieren of
voorwerpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een walnotenboom,
de vijver, een kruiwagen, een roodborstje etc. Zijn er ook
dingen die je alleen in de winter in het bos ziet? Als je niks
meer kan bedenken kan je op de website van het voedselbos ideeën opdoen (www.voedselbosemmeloord.nl). Of je
kan natuurlijk een rondje door het voedselbos gaan lopen!

Stap 3:

Als je alle 20 kaartjes hebt beschreven is je eigen voedselbos pictionaryspel klaar. Pak er een potlood en papier bij en
zoek iemand om mee te spelen. Het spel kan beginnen!
Zo speel je voedselbos pictionary:
•
•

Pak om de beurt een kaartje van de stapel. Draai de
zandloper om of zet de stopwatch op 60 seconden.
Teken op een vel papier wat op het kaartje staat. Je
medespelers moet binnen de tijd raden wat je tekent.

Hoe ging het? Was het moeilijk dingen te verzinnen die je
in de winter in het voedselbos kan vinden? En kon je ze ook
herkenbaar tekenen?
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