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Maak je eigen escaperoom!
groep

E

WEETJE

:
Bij een esc
aperoom
gebruik je
al je kenn
is en
talenten o
m puzzels
en
vraagstuk
ken op te
lossen.
Het oploss
en van vra
agstukken
komt in ve
le beroep
en terug,
van comp
uterprogra
mmeur to
recherche
t
ur en van
a
rc
hitect tot
automonte
ur! Ga jij la
ter ook
vraagstuk
ken oploss
en
als beroep
?

Beste groep D,
In deze Digi-doener gaan jullie je eigen escaperoom maken!
Lees de opdrachten op dit werkblad goed door en werk netjes op de tip-kaarten.
Hierna kunnen jullie, met je klas, je eigen escaperoom spel spelen!
Opdracht 1 - Spiegelbeeld schrijven

Op de startkaart hiernaast gaan jullie de eerste
aanwijzing schrijven. Die leidt naar tip 1
Lees de tekst met behulp van een spiegeltje. Maak
daarna de tip af door de naam van een student in
spiegelbeeld op de stippellijn te schrijven.

Tip

Kijk in een spiegel
om de naam te
schrijven.
Oefen eerst op
een kladpapier.
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OPDRACHT 2 - De weg op de kaart

In de tipkaart hieronder staat een plattegrond.
Op de plattegrond staan twee stippen.
• Schrijf bij de onderste stip het woord ‘Start’
• Schrijf bij de bovenste stip het woord ‘Einde’

Opdracht 3 - Dit weet ik al

Wat heb je dit schooljaar al geleerd?
Bedenk een vraag over iets dat je dit schooljaar
geleerd hebt. Schrijf de vraag op de
stippellijnen van tip 2 hieronder.

Opdracht 4 - Bedenk een som

Bedenk een (moeilijke) som waarvan de
uitkomst 38 is. Schrijf de som op de stippellijnen
van tip 3 hieronder.

Opdracht 5 - Het spel maken

De tips zijn nu klaar!
1. Knip alle kaartjes (ook tip 4 hieronder) netjes
uit.
2. Leg de startkaart op de tafel van de
docent
3. Leg tip 1 onder de tafel van het kind (vraag
of de docent ervoor zorgt dat de andere
kinderen niet kijken).
4. Leg tip 2, tip 3 en tip 4 onder het PAARSE
vierkant op de tafel van de docent.
Als alle groepjes klaar zijn kan het spel gaan
beginnen! De docent zal aangeven wat er nu
gaat gebeuren.
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