Geen zin in
Sinterklaasgedichten?
Speel het Kieskeurig Dobbelspel!

Cadeautjes krijgen en geven tijdens Pakjesavond? Heerlijk! En met dit
dobbelspel van Kieskeurig.nl wordt het nóg leuker. Ga jij dit jaar met de
leukste pakjes naar huis?
Wil je dit jaar eens wat anders tijdens Pakjesavond? Verras je familieleden met het enige echte
Sinterklaas Dobbelspel van Kieskeurig. Het grootste voordeel? Wij hebben de regels bepaald,
waardoor je geen ruzie hoeft te maken over de spelregels. Het enige wat je familieleden nodig
hebben zijn 3 cadeautjes voor een vooraf bepaald bedrag. En jij moet de opdrachten die je onderaan
dit artikel vindt alleen nog even afdrukken en uitknippen. Oh ja, vergeet de dobbelsteen niet!
Aan de slag!
Ga in een kring zitten en leg alle cadeautjes op een stapel. Iedereen mag om de beurt dobbelen.
Wie 5 of 6 gooit, mag één pakje uitkiezen. Let op, je mag het pakje nog niet openen! Alleen wanneer je
1 dobbelt, mag je een cadeautje kiezen én het uitpakken. Gooi je 2, 3 of 4? Dan is jouw beurt voorbij.
De speler links van jou mag nu dobbelen. De eerste ronde is voltooid als alle pakjes verdeeld zijn.
De tweede ronde …
Schud alle opdrachtenkaartjes en leg ze afgedekt op tafel. Stel de wekker van je smartphone in op
60 minuten. Deze ronde stopt pas na het verstrijken van de ingestelde tijd.
Iedereen mag opnieuw om de beurt met de dobbelsteen gooien. De jongste speler begint! Gooi je
5 of 6? Dan mag je een opdrachtenkaart van de stapel nemen en deze meteen uitvoeren.
Een gespeelde kaart leg je open op tafel.
Gooi je 1? Dan mag je een cadeautje van je eigen stapel uitpakken. Als al je cadeautjes al uit het
geschenkpaper zijn, is je beurt voorbij.
Loopt de wekker af? Alle cadeautjes die voor je liggen zijn voor jou!

Opdrachten
Druk deze kaartjes 3 keer af en knip ze uit.
Leg ze in een gedekte stapel op tafel.

Doe een dansje of geef
twee cadeaus weg aan je
buren.

Het geluk is met je!
Je mag nog een keer
gooien!

Changer! De spelrichting
verandert.

Gulle gever. De persoon
met de meeste pakjes
moet er ééntje geven aan
de speler met het minste
aantal pakjes.

De speler twee stoelen
links van jou moet je een
pakje geven.

Steel één cadeau van de
buur net naast jou! Links
of rechts, jij kiest!

Reddende engel! Bewaar
deze kaart. Als iemand
andermans cadeautje wil
stelen, kun je hem met
deze kaart blokkeren!

Jackpot! Kies één cadeau
uit je eigen stapel en leg
het achter je. Dit pakje is
sowieso voor jou.
Niemand kan het nu nog
afpakken.

Verjaardagscadeau.
Je moet een geschenk
geven aan iemand die
jarig is in september.

Verjaardagscadeau.
Je moet een geschenk
geven aan iemand die
jarig is in mei.

Verjaardagscadeau.
Je moet een geschenk
geven aan iemand die
jarig is in januari.

Nationale Vrouwendag.
Je mag een pakje kiezen
van de tweede vrouw
links van je.

Nationale Vrouwendag.
Je mag een pakje kiezen
van de tweede vrouw
rechts van je.

Nationale Mannendag.
Je mag een pakje kiezen
van de tweede man rechts
van je.

Nationale Mannendag.
Je mag een pakje kiezen
van de tweede links rechts
van je.

Iedereen geeft één cadeau
aan de persoon links van
hem/haar.

Iedereen geeft één cadeau
aan de persoon rechts van
hem/haar.

Neem het grootste cadeau
van de speler links
van je.

Neem het grootste cadeau
van de speler rechts
van je.

Neem het kleinste cadeau
van de speler rechts
van je.

Neem het kleinste cadeau
van de speler links
van je.

Wisselen! Jij kiest twee
mensen die een cadeau
moeten wisselen.
Zij kiezen zelf welk
cadeau.

Het lichtste pakje uit jouw
stapel geef je aan een
speler naar keuze.

Het zwaarste pakje uit
jouw stapel geef je aan
een speler naar keuze.

Geef je kleinste pakje aan
de grootste speler.

Geef je grootste pakje aan
de kleinste speler.

Kies twee spelers en laat
ze met elkaar
armworstelen.
De winnaar krijgt een
pakje naar keuze van de
verliezer.

Kies twee spelers en laat
ze een liedje zingen.
De speler die volgens de
groep het mooiste zingt,
krijgt een pakje naar
keuze van de verliezer.

Jij mag kiezen!
Kies het mooiste cadeau
van een speler naar
keuze.

Geef één cadeau aan de
speler met de minste
pakjes

Heeft je rechter- of
linkerbuur een pakje met
veel rood? Dat is voor
jou!

Heeft je rechter- of
linkerbuur een pakje met
veel zwart? Dat is voor
jou!

Zet één pakje terug in het
midden. Wie het eerst 6
gooit, mag het nemen!

Bankroet! Zet al je pakjes
terug in het midden. Wie
het eerst een 6 gooit, mag
er ééntje pakken.

