Wie is het feestvarken?

WIE AT DE TAART VAN ... OP?
Voorbereiding spel

1. Neem een kijkje op pg. 3. Vul bij elke categorie 6 mogelijkheden in. Bij data zorg je
dat de verjaardagsdatum van de jarige hier zeker tussen staat + bij ‘wie’ vul je de
namen in van 6 familieleden.


2. Maak kaartjes van alle items in de tabel. Elk item staat op één kaartje en per
categorie kies je één kleur. Gebruik voor de kaartjes gekleurd papier of teken een
rand rond het kaartje in de juiste kleur. 

Tip: Je kan dit extra leuk maken door een zelfgemaakte tekening bij elk voorwerp te
tekenen. Voorbeeld: maandag = een maan, dinsdag = een dino, ...


3. Haal per categorie één kaartje uit de stapel. Dit is de oplossing van het spel. Bij
datum kies je voor de verjaardagsdatum van de jarige. 


4. Steek de 6 gekozen kaartjes in een envelop met daarop ‘pas openen na het spelen
van de verjaardagscluedo’ en stop ze in een schatkist. Deze schatkist kan je
vergrendelen met een code. De code kan bijvoorbeeld gekraakt worden door het
uitvoeren van enkele opdrachten.


5. Verstop alle kaartjes in de tuin van de jarige, buiten de 6 kaartjes die in de envelop
zitten.


6. Laat de jarige weten dat hij/zij op zoek moet gaan in de 

tuin. Van elke categorie moet hij/zij 5 kaarten vinden. Dat zijn 

er 30 in totaal. Bezorg hem/haar een papier met de tabel 

op. Zo kan de jarige alle gevonden opties aanduiden. 

De niet-aangeduide gegevens moeten overeenkomen met de kaartjes 

in de envelop. 


Vergeet jouw eigen inbreng niet toe te voegen ;-)



Veel plezier!
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WIE AT DE TAART VAN ... OP?
Hoe ziet zo’n kaartje er dan uit?

kleur van de categorie

vb. Wie = blauw

Zorg voor een duidelijke

foto, tekening of illustratie

vb. Wie = een foto van Marie & Julie

Marie & Julie
Elk vakje uit de tabel
wordt hier beschreven

vb. Wie = Marie & Julie
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Wie is het feestvarken?

WIE AT DE TAART VAN ... OP?
Categorieën

= kleur van de kaartjes
Dag
Datum
Uur

voorbeeld van mogelijkheden 

= wat er op de kaartjes staat
maandag, dinsdag, woensdag, ...
datum v/d jarige + kies enkele andere data
7.00u, 10.00u, 12.00u, 23.00u, ...

Waar

keuken, badkamer, slaapkamer, tuin, ...

Wie

maak enkele foto’s van personen uit jouw familie

voorwerp

soeplepel, vork, mes, ...

Spelregels

1. De jarige ontvangt een gesloten envelop. Deze mag pas geopend worden na het
spelen van het spel

2. De jarige gaat op zoek naar alle verstopte kaartjes

3. Elk kaartje dat gevonden wordt, moet op een stapeltje gelegd worden. Dit doe je
per kleur (= categorie) + aangeduid worden op een blad papier

4. In totaal moeten er 30 kaartjes gevonden worden. 

5. Wanneer alle kaartjes gevonden zijn, zijn de niet-aangeduide mogelijkheden de
oplossing.

6. Oplossing nakijken? Open de envelop

Veel plezier!
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