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Jongeren vertellen over de ervaring van de missiodag. Ze vertellen aan elkaar wat hen geraakt heeft, wat ze 

blijvend meedragen.  

 

Groepsverdeling: 

De groep wordt verdeeld in 4 kleine groepen van maximum 4 jongeren. Je kan dus ook een groep vormen van 1,2 

of 3 jongeren. De catechisten fungeren als moderator van het spel.  

Voorbereiding van het spel:  

Het spelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De vier groepen nemen plaats rond het spelbord. 

Vervolgens kiest iedere groep een kleur waarmee ze willen spelen.  

  

Soort activiteit Bordspel, nabesprekingsactiviteit 

Thema(‘s) Missiodag 

Aantal deelnemers 16 (4 groepen van maximum 4 jongeren) 

Leeftijd 11-12 jaar 

Locatie Binnen 

Duur 30 minuten 

Intensiteit Zwak  

Materiaal 

Spelbord (6x6 vakjes) 
4 kleuren stiften of kleurpotloden 
Opdrachten-  en vragenkaartjes 
Dobbelsteen  
Pionnen 
Pet (missiodag) 
1 appelsien per persoon 
1 appelsienpers per groepje 
1 beker of glas per persoon 
Een chronometer 
Boek spelkaarten 
Touw  
2 lege flessen 
1 appel per groep 
1 mes 
1 vork 
Blinddoek 
Materiaal voor hindernissen (stoel, tafel, bal, …) 
 
 

Doel/Samenvatting activiteit 

Verloop 
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Spelverloop: 

Iedere groep gooit met de dobbelsteen, de groep die het hoogste getal gooit mag beginnen.  

Wanneer jouw groep aan de beurt is, kies je een speelvakje op het spelbord, zet je de pion van je groep op dit vak 

en trek je vervolgens een vraag- of opdrachtenkaartje.  

Wanneer men een vraag trekt, wordt deze door de groep beantwoord. Bij reflectievragen geeft ieder lid van de 

groep een antwoord, geen gezamenlijk antwoord. Wanneer de groep de vraag goed beantwoord heeft wordt het 

door hun gekozen vak op het spelbord in hun kleur ingekleurd. Trekt men een opdrachtkaart dan worden de 

opdrachten tegen elkaar gespeeld. De winnaar van een opdracht kleurt vervolgens het gekozen vak in zijn kleur. 

Het kan dus voorkomen dat het vak ingekleurd wordt in een andere kleur dan de kleur van de groep die dat vakje 

uitkoos.  

De bedoeling is om als eerste groep vier vakjes op een rij te kleuren. Dit kan verticaal, horizontaal en diagonaal.  

 

Opdracht- en vragenkaartjes 

Voorbeeld spelbord 

 

Opmerkingen/bijlagen 


