
NIEUW!  

Op een onbewoond eiland spelzeil  

 

 

 

De spelregels 

De spelers zijn schipbreukelingen die aanspoelen ‘Op een onbewoond eiland’. De opdracht is 

om van het eiland af te komen. Hiervoor moeten de spelers eerst leren hoe ze op het eiland 

moeten overleven. Daarna mogen ze ontsnappen met het vlot.  

 

De pionnen worden geplaatst in de zee bij het ‘help flesje’. Er wordt gegooid met een kleuren 

dobbelsteen waarbij de kleuren voor de verschillende illustraties staan. De speler gooit met 

de dobbelsteen en gaat naar de illustratie die hoort bij de kleur. Dit zijn in willekeurige 

volgorde: 

- Water (geel) 

- Vuur (rood) 

- Onderdak (groen) 

- Voedsel, mais (geel) 

- Gezelschap, geit (zwart) 

- Robinson zelf (wit) 

-De startillustratie van het spel is een help flesje in de zee. 

Hier beginnen alle spelers.  

 

-De eindillustratie is het vlot waarmee de spelers van het 

eiland kunnen ontsnappen. 

Op de betreffende illustratie aankomen, krijgt de speler een vragenkaartje. Deze bestaan uit doe-, 

denk-, praat- en plusvragen. Bij een juist antwoord op de vraag krijgt de speler het kaartje met 

daarop de illustratie. De speler moet alle 6 de kaartjes met illustraties verzameld hebben om naar 

het bootje te mogen. Indien een speler meerdere keren op dezelfde illustratie terechtkomt en door 

het juist beantwoorden van de vraag, over meerdere van dezelfde kaartjes beschikt, mag er geruild 

worden met medespelers. Hierdoor leren kinderen onderhandelen en samenwerken. 

Opdrachtkaartjes  

Per illustratie is er een stapeltje kaartjes dat omgekeerd naast het spelzeil ligt. Er worden vragen en 

korte opdrachtjes ontwikkelt voor op de kaartjes passend bij de visie van het boek. Natuurbeleving 

en techniek staan dus centraal, maar ook aan zintuigen en sociale vaardigheden wordt aandacht 

besteedt. Door het gebruik van de opdrachtkaartjes wordt het spel taliger: de begeleider gaat met de 

kinderen in gesprek over diverse onderwerpen.  

Doelgroep 

Er zijn kaartjes op gemaakt voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar.  

Daarnaast zijn er plusvragen voor kinderen van  10 tot 12 jaar.  

In de toekomst hopen we ook een serie uit te brengen voor kinderen  

van 4 tm 7 jaar. 

 

 

 


