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Ik wens jou....
Dit is een leuk klein spelletje te spelen rond de kerst.

Hoe
Knip de 12 verschillende kerstillustraties uit. Plak bij de spelers een kaartje op zijn 
voorhoofd (zonder dat het kaartje gezien wordt natuurlijk!). Iedere speler raad 
wat hij/zij op zijn/haar voorhoofd heeft staan. Ga elkaar vragen stellen en hints 
geven. De laatste die achter zijn kerstwens komt, is de ezel dit jaar!

De moeilijke spelvariant is het raden van de exacte tekst op het kaartje. Weet je 
de oplossing dan zeg je: 'Ik wens jou..... ' + de tekst op het kaartje.

De eenvoudige variant is het raden van het getekende onderwerp. Weet je wat 
er op jouw kaartje staat vraag dan: 'Ben ik een....' + de afbeelding op het kaartje?

Kies om chaos te voorkomen tijdens het spel de volgende variant: Plak bij één  
persoon tegelijk een kaartje op het voorhoofd en speel het spel.

Kopieer voor meer mogelijkheden deze kerstkaart 2 keer en knip de kaartjes uit.

Memorie
Leg de kaartjes op de kop door de elkaar op tafel. Zoek om de beurt 2 dezelfde 
kaartjes. Heb je 2 dezelfde dan mag je nog een keer. Heb je 2 verschillende 
kaartjes dan is je beurt voorbij. Wie de meeste kaartjes heeft is de winnaar!

Bingo
Laat iedereen evenveel verschillende kaartjes uitzoeken. De spelleider benoemt 
een kaartje. Heeft de speler dit kaartje draait hij het kaartje om. Degene die als 
eerste zijn kaartjes heeft omgedraaid heeft BINGO! (en kan de afwas gaan doen 
;-). 

Tip
De kaartjes zijn ook te gebruiken als kestkado naam label en naamkaartje voor 
de tafelindeling. (Prik het kaartje met coctailprikker in een bonbon of kurk)

 

NB: Speel dit spel gratis in huiselijke kringen en print deze printeble uit. Wil je 
deze opsturen en zelf printen dan vraag ik 25 euro cent per kaart te doneren aan 
mij of een goed doel. Wil je deze A5 kaart gedrukt bestellen, dat kost 2 euro per 
kaart of 8 voor 12.00 euro. Elke illustratie is ook los verkrijgbaar als kerstkaart. 
Deze kaart niet reproduceren, doorverkopen of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden zonder overleg met illustrator over aanvullende licentie en/of royalty 
regeling.


