Speel je Wijs

Fouten maken

groep 6

les 14

4de leerjaar

Bijlage 1: Spelopdrachten

Jullie krijgen samen vioolles en 1 van jullie twee speelt steeds
een valse noot.

Jullie zijn aan het voetballen en schieten per ongeluk de bal
door het raam…

Jullie zijn televisie aan het kijken en drinken een glas
limonade. De film is heel grappig waardoor jullie erg moeten
lachen en daardoor morsen.

Jullie zitten in de klas en zeggen samen een tafel op. Een van
jullie vindt het erg moeilijk en maakt steeds fouten.

Jullie hebben een topografietoets. Een van beiden is helemaal
vergeten dat het vandaag was en heeft niets geleerd.
Jullie doen samen een spreekbeurt. Het begint goed, maar
dan weet je niet meer wat je verder wilde vertellen. De ander
probeert te helpen, maar weet het opeens ook helemaal niet
meer.
Jullie brengen kranten rond en bedenken opeens dat je
gisteren bent vergeten om bij iemand een krant in de
brievenbus te doen. Je belt aan en geeft de krant af en zegt dat
je vergeten was een krant te brengen.
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Jullie zijn beiden jarig geweest en jullie trakteren alle kinderen.
Dan blijkt dat jullie een traktatie te weinig hebben.

Jullie hebben een dans- of gymnastiekuitvoering. Opeens zakt
bij een van jullie de broek af.

Jullie zijn op bezoek bij je opa of oma. Als die thee aan het
zetten is, stoten jullie een vaas om die in wel duizend stukjes
breekt.

Je komt buiten en ziet dat je hond de bal van je vriend
helemaal stuk aan het bijten is.

Jullie oefenen de koprol. Bij een van beiden lukt dat helemaal
niet.

Jullie hebben thuis geholpen met boodschappen uitpakken en
opruimen. Nu blijkt dat jullie de ijsjes in de koelkast hebben
gedaan in plaats van in de vriezer. Alles is nu gesmolten.
Jullie zijn aan het ontbijten. Een van jullie schiet uit met
de hagelslag waardoor er een enorme berg hagelslag op je
boterham belandt.
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